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Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 

2022-06-16 Kl. 08:30 
Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Justerare: Lena Andersson (S) 

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

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

Tjänstgörande ersättare 
Othmar Fiala (S) ersätter Georgos Moschos (S) 
Christina Forsling (SD) ersätter Marika Lund (SD) 

Ersättare 
Jessica Kjellgren (S), Christoffer Axelsson (S), Pia Blomqvist (S), Ulf Persson (C), Per-Erik Vrang 
(M). 

  

1



 
 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Ärenden 
1 Information om inkomna beslut och skrivelser 2022/14 

2 Information om delegationsbeslut 2022/6 

3 Information om utredning yrkesförarutbildning-godstransport 2021/479 

4 Information från Lärarförbundet 2022/199 

5 Beslut om vidaredelegation av beslut om avtal 2022/219 

6 Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss 2022/112 

7 Beslut om kompletterande uppgifter till årlig uppföljning av 
systematiskt arbetsmiljöarbete 

2022/111 

8 Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 
krisledningsplan 

2022/154 

9 Information om barn- och utbildningsnämndens fattade besut 2022/200 

10 Information om kvalitetsredovisning av läsåret 2021/2022 samt 
förslag på verksamhetsmål för läsåret 2022/2023 

2022/38 

11 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022 

2022/109 

12 Information om ekonomisk redovisning av vårterminen 2022 2022/203 

13 Information om årlig redovisning av riktade statsbidrag 2022/202 

14 Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar inför år 2023 

2022/201 

15 Information från skolchef 2022/2 

16 Information från ordförande 2022/3 

17 Återkoppling arbetsmiljön 2022/17 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/14 

2022-06-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut 
och skrivelser 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

• Kommunstyrelsen 
BUN 2022/195. Kommunstyrelsens beslut (§ 82/2022) om uppföljning av helårsprognos 
för nämnder avseende mars månad år 2022. 
 
BUN 2022/196. Kommunstyrelsens beslut (§ 94/2022) om revidering av riktlinje för 
beredning motioner och e-förslag. 
 
BUN 2022/197. Kommunstyrelsens beslut (§ 95/2022) om revidering av dokument- och 
informationshanteringsplan. 
 

• Polismyndigheten 
BUN 2022/206. Polisanmälan om försök till stöld på Valstad skola. 
 
BUN 2022/161. Underrättelse om beslut. Förundersökning inleds inte då det är uppenbart 
att brottet inte går att utreda (gäller anlagd brand i papperskorg på Hellidsskolan). 
 

• Västra Götalandsregionen 
BUN 2021/410. Upprättad regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet inom Västra Götaland. 

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 

2022-06-07 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2022-05-11 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
319521 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-05-12 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
319833 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-05-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
321653 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-05-20 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
322368 
322373 
322379 
322384 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-05-20 7.4 Beslut om antagning vid ett senare 
tillfälle än vid början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-05-23 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
322656 
322723 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-05-24 1.4 
Yttrande till domstol – överklagade 
beslut 

BUN 
2022/71 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 

2022-05-30 7.8 
Beslut om mottagande av elev 
utanför samverkansområdet 
(omfattar tre elever) 

BUN 
2022/101 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-05-31 7.6 Lämna yttrande om placering 
utanför samverkansområdet 

BUN 
2022/218 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-06-01 1.8 Ändra beslut - gällande 
skolplacering förskoleklass 

BUN 
2022/93 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 
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2022-06-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-06-02 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
325530 
325647 
325806 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-06-03 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
326006 
326146 

Skolchef 
Anneli Alm 

 

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

Beslutsunderlag  
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-05-01--2022-05-31. 
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600 Barn och utbildning Ekedalen förskola FÖRSKOLLÄRARE 08-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄRARE 13-jun-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 17-maj-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Rosenberg 4-6 ELEVASSISTENT 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Rosenberg F-3 SPECIALPEDAGOG 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE OBEHÖRIG 19-maj-22 61 Timanställning, allmän visstid

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 2 LÄRARE ÖVR ÄMNE 02-maj-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Valstad skola ELEVASSISTENT 09-maj-22 6 Timanställning, vikariat
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-06-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 53 Information om utredning 
yrkesförarutbildning-godstransport 
BUN 2021/479 

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

handlingarna. 

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

Ansvariga rektorer har påbörjat arbete med utredningen och lämnar information kring denna.  

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om utredning yrkesförarutbildning-godstransport”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-24. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 4/2022 ”Beslut om att utreda 

yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet”, 2022-01-27.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/479 

2022-05-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om utredning 
yrkesförarutbildning-godstransport 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

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

Ansvariga rektorer har påbörjat arbete med utredningen och avser lämna information om denna 
till nämnden.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om pågående utredning och bedöms inte i direkt mening 
röra barn. Dock kan ärendet komma att påverka barn/elever i ett senare skede då utredningen är 
klar och slutligt beslut fattas. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 4/2022 ”Beslut om att utreda 

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

§ 4 Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-
godstransport på KompetensCentrum genom 
samverkan med Rudbecksgymnasiet 
BUN 2021/479 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar uppdra till förvaltningen att utreda möjligheter till 

att starta yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan 
med Rudbecksgymnasiet. 

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

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

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

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta uppdra till förvaltningen 

att utreda möjligheter till att starta yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 7 ”Beslut om att utreda 

yrkesförarutbildning-godstransport på KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet”, 2022-01-13. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet”, rektor Daniel Larsson 
och rektor Nina Kindbom, 2021-12-17.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/199 

2022-05-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Information från Lärarförbundet 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Lärarförbundet begär att representanter från Lärarförbundets styrelse får komma till 
nämndsammanträdet i juni och delge oro kring arbetssituationen inom skolan i allmänhet och för 
framtiden i synnerhet. Lärarförbundet väntas delge nämnden frågeställningar inför sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn men ämnet är av stor vikt då personalen inom 
verksamheterna är de som dagligen arbetar för alla barn och elevers bästa samt deras rätt till 
utbildning enligt skollagen och barnkonventionen.  
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Följande frågeställningar har inkommit från Lärarförbundet: 

• Hur vet ni att medlen är tillräckliga för att vi ska nå alla mål och klara alla de 
arbetsuppgifter som är ålagda personalen inom Tidaholms skolverksamhet? 

 
 

• Hur ska Tidaholms kommun som arbetsgivare arbeta för att rekrytera och 
behålla kompetensen inom verksamheten för att upprätthålla kontinuitet och 
kvalitet? 

 
 

• Hur kan ni som politiska företrädare arbeta för att elever och vårdnadshavare 
skall förstå vikten av att utbildning kräver engagemang och arbetsinsats för att 
lyckas? 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-06-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 54 Information från Lärarförbundet 
BUN 2022/199 

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 
Lärarförbundet begär att representanter från Lärarförbundets styrelse får komma till 
nämndsammanträdet i juni och delge oro kring arbetssituationen inom skolan i allmänhet och för 
framtiden i synnerhet. Lärarförbundet väntas delge nämnden frågeställningar inför sammanträdet. 

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 från Lärarförbundet”, skolchef Anneli Alm, 2022-05-24. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/219 

2022-06-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse – Beslut om vidaredelegation av 
beslut om avtal 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att delegera till skolchef att besluta om avtal för IT-system avsett för 
administration. 

Ärendet 
Det pågår en upphandling om avtal för nytt IT-system avsett för elevadministration. 
Upphandlingen är snart i det skede då det är dags att fatta och signera tilldelningsbeslut.  

Avtalet väntas röra ett högre belopp än vad skolchefen normalt har befogenhet att besluta om. 
För att underlätta och förkorta processen vid avtalstecknandet föreslås att nämnden delegerar till 
skolchefen att fatta och signera tilldelningsbeslutet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet gäller tilldelningsbeslut avseende nytt administrativt IT-system som ska användas inom 
nämndens verksamhet. IT-systemet kommer främst användas av personal och ärendet bedöms 
inte i direkt mening röra barn. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-06-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 56 Beslut om svar på remiss gällande motion om 
gående skolbuss 
BUN 2022/112 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 

att intentionen med motionen tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett 
nytt ärende väcks. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om en motion om gående skolbuss. I motionen 
föreslås att: 

• utreda intresset att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela Tidaholms 
kommun. 

• erbjuda gående skolbuss till skolan som ett projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

 
Förvaltningen har sammanställt ett yttrande och sammanfattningsvis föreslås intentionen med 
motionen anses tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende om 
informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 

 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
att intentionen med motionen tas tillvara genom att motionen avslås till förmån för att ett 
nytt ärende väcks. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss gällande motion om gående skolbuss”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

 

14



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/112 

2022-05-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på remiss gällande 
motion om gående skolbuss 
Förslag till beslut 

- Nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att intentionen med motionen tas tillvara 
genom att motionen avslås till förmån för att ett nytt ärende väcks. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om en motion om gående skolbuss. I motionen 
föreslås att: 

• utreda intresset att införa gående skolbuss till skolan som en möjlighet i hela Tidaholms 
kommun. 

• erbjuda gående skolbuss till skolan som ett projekt under ett år i hela Tidaholms kommun 
om utredningen visar att möjligheten och intresset finns. 

Utredning 
Gående skolbuss kallas det när flera elever går tillsammans till skolan med hjälp av en vuxen. De 
kan antingen mötas vid en gemensam samlingsplats eller ansluta längs skolvägen. En förutsättning 
är att barnen bor i närheten av varandra och går på samma skola. Gående skolbuss är en 
överenskommelse mellan vårdnadshavare om att dela ansvaret för att barnen kommer till och från 
skolan på ett säkert sätt. Ansvaret kan också antas av andra vuxna, t ex ideellt engagerade. 

Syftet med en gående skolbuss är att öka rörelsen för barn i samband med skoldagen, vilket kan 
påverka koncentration och inlärning positivt. Det är också en möjlighet att minska stress och 
förbättra trafiksituationen vid skolan samt att främja miljön. 

Gående skolbuss bedöms vara aktuellt främst för barn i låg- och mellanstadiet. Kommunens 
rektorer i de berörda årskurserna har därför getts möjlighet att titta på motionen. Från dem 
framkommer flera fördelar med gående skolbuss, så som: 

• Säkrare skolvägar 
• Ökad möjlighet för elever att lära sig om trafikregler och sina närmiljöer 
• Ökad motion/rörelse 
• Möjlighet för elever som inte i vanliga fall interagerar med varandra att skapa relationer 
• Fördjupade relationer mellan barn och vuxna 

 
En förutsättning för att en gående skolbuss ska fungera på ett tillförlitligt sätt är att det finns en 
samordning kring vem som ansvarar för barnens samgående och vilka förhållningssätt som ska 
gälla. Utan samordning finns en risk att barn hamnar i ett läge där de inte kommer till eller från 
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skolan för att någon t ex blivit sjuk. Ur ett säkerhetsperspektiv behöver också samordning finnas 
för att lämna utdrag ur belastningsregistret för den som vill engagera sig som vuxen. 
Då en gående skolbuss äger rum före och efter skoltid behöver denna samordning ske av vuxna 
utanför skolan. Det ligger således utanför barn- och utbildningsnämndens verksamhet. 
 
Det som däremot kan vara barn- och utbildningsförvaltningens roll är att informera 
vårdnadshavare för att väcka ett intresse om gående skolbuss. I nuläget har det inte efterfrågats 
aktivt av vårdnadshavare på de svarande skolorna, men informationsinsatser hade kanske kunnat 
bidra till ett ökat intresse. 
 
För att främja ett eventuellt arbete med gående skolbuss i Tidaholms kommun behövs således: 

• Tillgänglig information om hur man startar gående skolbuss 
• Vårdnadshavare/andra vuxna som är villiga att samordna en gående skolbuss 
• Elever som är villiga att testa gående skolbuss 

 
Möjligt är att gående skolbussar kan starta successivt i bostadsområden där engagemang och 
intresse finns. Flera andra kommuner har bistått i lokala arbeten med gående skolbussar, däribland 
Sollentuna, Nacka och Jönköpings kommuner. Gemensamt för dessa kommuner är att de 
informerar om gående skolbuss t ex via hemsidor och klassmöten för att uppmana vårdnadshavare 
att undersöka intresset sinsemellan. 
 
Sammanfattningsvis kan intentionen med motionen anses tas tillvara genom att motionen avslås till 
förmån för att ett nytt ärende om informationsspridning till vårdnadshavare väcks. 
 
Barnrättsbedömning 
Motionen rör barn i skolåldern. Gående skolbuss kan öka rörelsen för barn i vardagen och 
förbättra trafiksituationen vid skolor genom ett minskat antal bilar. Det kan kopplas till barns 
rättighet till hälsa och trygghet.  

Beslutsunderlag 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 32/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

gående skolbuss”, 2022-03-23. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-03-23 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 32 Beslut om remittering av motion om gående 
skolbuss 
KS 2022/110 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden och 

social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 2022-06-23. 

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

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

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

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

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till barn- och 

utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden för yttrande. Yttrandet ska ha 
inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-06-23. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om gående skolbuss”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-03-14. 
 Motion om gående skolbuss, 2022-02-28. 

Sändlista 
Barn- och utbildningsnämnden 
Social- och omvårdnadsnämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-06-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 57 Beslut om kompletterande uppgifter till årlig 
uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 
BUN 2022/111 

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

o godkänna de kompletterande uppgifterna (Checklista - OSA) till rapporten om 
årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2021 – 
mars 2022. 

o överlämna de kompletterande uppgifterna (Checklista - OSA) till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträdet den 21 april beslutat godkänna den årliga 
rapporten med uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende perioden mars 2021 – 
mars 2022. Vid tillfället saknades vissa svar i rapporten angående OSA (organisatorisk och social 
arbetsmiljö, avsnitt 4.3). Enheterna har nu genomfört aktuell checklista och nämnden informeras 
om dessa kompletterande uppgifter. 

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

o godkänna de kompletterande uppgifterna (Checklista - OSA) till rapporten om 
årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2021 – 
mars 2022. 

o överlämna de kompletterande uppgifterna (Checklista - OSA) till 
kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kompletterande uppgifter till årlig uppföljning av systematiskt 

arbetsmiljöarbete”, skolchef Anneli Alm, 2022-05-25. 
 Checklista – OSA. 
 Rapport ”Årlig uppföljning – systematiskt arbetsmiljöarbete 2022” (Barn- och 

utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 57/2022 ”Beslut om årlig uppföljning av 

systematiskt arbetsmiljöarbete”, 2022-04-21. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/111 

2022-05-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, Skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om kompletterande 
uppgifter till årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o godkänna de kompletterande uppgifterna (Checklista - OSA) till rapporten om 

årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete avseende perioden mars 2021 – 
mars 2022. 

o överlämna de kompletterande uppgifterna (Checklista - OSA) till 
kommunstyrelsen. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har vid sammanträdet den 21 april beslutat godkänna den årliga 
rapporten med uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende perioden mars 2021 – 
mars 2022. Vid tillfället saknades vissa svar i rapporten angående OSA (organisatorisk och social 
arbetsmiljö, avsnitt 4.3). Enheterna har nu genomfört aktuell checklista och nämnden informeras 
om dessa kompletterande uppgifter. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Checklista – OSA. 
 Rapport ”Årlig uppföljning – systematiskt arbetsmiljöarbete 2022” (Barn- och 

utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 57/2022 ”Beslut om årlig uppföljning av 

systematiskt arbetsmiljöarbete”, 2022-04-21. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 

20



Checklista - OSA - 2022 (Barn- och utbildningsnämnd)Checklista - OSA - 2022 (Barn- och utbildningsnämnd)

OmrådenOmråden Kommentar Kategorier för checklistor SAM FrågorFrågor Svar Period Kommentar ÅtgärderÅtgärder Kommentar  

   

   

   

   

   

   

   

OSA 

Instruktion/anvisning
Instruktion/anvisning
Skriv en
sammanfattande
kommentar till årets
checklista, utgå gärna
från nedanstående
anvisningar och tips.

Kommentera speciellt
de frågor på
checklistan som
utmärker sig och
varför. Kommentera
årets åtgärder och hur
arbetet har gått med
dem. Hur blev
resultatet jämfört
med föregående år?

(tryck på
rapporteraikonen till
höger för att avlägga
en kommentar).

Vid frågor kontakta
Personalavdelningen.

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.

Arbetsbelastning/Arbetsinnehåll/Psykiskt
påfrestande arbete

1. Vet du hur
arbetsuppgifterna
ska prioriteras när
tiden inte räcker till?
Diskussionsfrågor:
Vad är viktigast? Hur
avlastar vi varandra?

2022

Arbetsbelastning/Arbetsinnehåll/Psykiskt
påfrestande arbete

2. Finns de resurser
(ex. utrustning,
redskap, möbler)
som behövs för att
kunna utföra
arbetsuppgifterna på
ett säkert sätt?

2022

Arbetsbelastning/Arbetsinnehåll/Psykiskt
påfrestande arbete

3. Har du möjlighet
att påverka
planeringen av dina
arbetsuppgifter?

2022

Arbetsbelastning/Arbetsinnehåll/Psykiskt
påfrestande arbete

4. Har du möjlighet
till stöd och hjälp
från kollegor i det
dagliga arbetet?
Diskussionsfråga:
Hur stöttar vi
varandra?

2022

Arbetsbelastning/Arbetsinnehåll/Psykiskt
påfrestande arbete

5. Har du möjlighet
till stöd och hjälp
från chef-/er när du
behöver?

2022

Arbetsbelastning/Arbetsinnehåll/Psykiskt
påfrestande arbete

6. Får du när du
tilldelas nya
arbetsuppgifter
möjlighet till
kompetensutveckling
för att kunna utföra
dem? Ex. kollegialt
lärande, utbildning,
kurs.

2022

Arbetsbelastning/Arbetsinnehåll/Psykiskt
påfrestande arbete

7. Finns det utrymme
för återhämtning i
arbetet? Ex. pauser,
fika, rutinmässiga
arbetsuppgifter eller
lugnare tempo?

2022
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OmrådenOmråden Kommentar Kategorier för checklistor SAM FrågorFrågor Svar Period Kommentar ÅtgärderÅtgärder Kommentar  

Arbetsbelastning/Arbetsinnehåll/Psykiskt
påfrestande arbete

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.

2022

Arbetsbelastning/Arbetsinnehåll/Psykiskt
påfrestande arbete

9. Finns det
tillräckliga forum där
dialog kan föras om
arbetsbetsmiljöfrågor
för arbetsgruppen?
Ex. personalmöten,
APT osv.

2022

Arbetsbelastning/Arbetsinnehåll/Psykiskt
påfrestande arbete

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.

2022

Arbetstidens förläggning 11. Är tiden mellan
arbetspassen
tillräcklig för att du
ska hinna återhämta
dig?

2022

Arbetstidens förläggning 12. Är gränsen
mellan arbete och
fritid tydlig?
Diskussionsfråga:
Hur respekterar vi
varandras olika
gränser?

2022

Arbetstidens förläggning 13. Tar du de raster
som finns planerade i
schemat?

2022

Arbetstidens förläggning 14. Finns det ostörda
utrymmen som kan
användas för vila och
återhämtning på
arbetsplatsen?

2022
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OmrådenOmråden Kommentar Kategorier för checklistor SAM FrågorFrågor Svar Period Kommentar ÅtgärderÅtgärder Kommentar  

Arbetstidens förläggning 15. Har du
arbetstider eller
schema som
påverkar dig
negativt? Med
negativt menas ex.
sömnstörning.

2022

Kränkande särbehandling 16. Har arbetsgivaren
gjort klart att
kränkande
särbehandling inte är
accepterat på
arbetsplatsen?

2022

Kränkande särbehandling 17. Vet du vart du
som medarbetare ska
vända dig om du lagt
märke till, misstänker
eller blivit utsatt för
kränkande
särbehandling?

2022

sida 3 av 3 (2022-05-25)
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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. 
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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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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-04-21 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 57 Beslut om årlig uppföljning av systematiskt 
arbetsmiljöarbete 
BUN 2022/111 

Barn- och utbildningsnämndens 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. 

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 
- 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. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 40/2022 ”Beslut om årlig 

uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete”, 2022-04-07. 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-03-23. 
 Rapport ”Årlig uppföljning – systematiskt arbetsmiljöarbete 2022” (Barn- och 

utbildningsnämnd). 
 Rapport ”Årlig uppföljning - systematiskt arbetsmiljöarbete 2021” (Barn- och 

utbildningsnämnd. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-06-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 58 Beslut om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens krisledningsplan 
BUN 2022/154 

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

enligt upprättat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har en krisledningsplan som skall instruera vid eventuell 
samhällsstörning eller extraordinär händelse.  

Krisledningsplanen reviderades senast år 2017 och förvaltningen har granskat planen för att 
säkerställa att den är aktuell. Förvaltningen konstaterar att inga större ändringar bör göras i 
planen, enbart några formella ändringar. 

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

enligt upprättat förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av barn- och utbildningsnämndens 

krisledningsplan”, skolchef Anneli Alm, 2022-05-23. 
 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/154 

2022-05-23 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om revidering av barn- och 
utbildningsnämndens krisledningsplan 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att anta krisledningsplan enligt upprättat förslag. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har en krisledningsplan som skall instruera vid eventuell 
samhällsstörning eller extraordinär händelse.  

Krisledningsplanen reviderades senast år 2017 och förvaltningen har granskat planen för att 
säkerställa att den är aktuell. Förvaltningen konstaterar att inga större ändringar bör göras i 
planen, enbart några formella ändringar. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn då det syftar till beslut om revidering av ett 
styrdokument. Dock arbetar barn- och utbildningsnämndens verksamhet främst för att främja 
barns/elevers utveckling och skolgång och genom att säkerställa att styrdokument såsom 
krisledningsplan är aktuell och uppdaterad skapas trygghet i organisationen. Det är möjligt att 
barn/elever kan bli påverkade vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse och då är 
vägledning för hantering av händelsen av stor vikt. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till revidering av barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendenummer: BUN 2022/154
Fastställd: 2013-01-24
Senast reviderad: 2022-XX-XX

Krisledningsplan – vid oönskade 
händelser för barn- och 
utbildningsnämnden

1Flicka blåser såpbubblor
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Ansvarig för dokumentet: Skolchef 

 

Övergripande information .........................................................................................................................................3 

Mål/Ambitionsnivå ...................................................................................................................................................3 

Ledningsstruktur, stabs- och stödfunktioner ....................................................................................................3 

Informationsstruktur ..............................................................................................................................................3 

Prioriterade verksamheter ...................................................................................................................................3 

Behov av och tillgång till stödresurser/samarbetspartners ...........................................................................3 

Larmlistor .................................................................................................................................................................4 

Upprätta krisgrupp .................................................................................................................................................4 

Kommunens kristrappa ..............................................................................................................................................5 

Larmordning .................................................................................................................................................................6 

Arbetsinstruktioner ....................................................................................................................................................7 

Funktion A: Säkerhetsplanerare ..........................................................................................................................7 

Funktion B: Förvaltningsinformatör ....................................................................................................................8 

Funktion C: Sekreterare och servicefunktion ..................................................................................................9 

Informationskanaler ................................................................................................................................................9 

Tjänstemannaorganisation och ledning .................................................................................................................10 

Krisledningsgrupp (ledningsgrupp med administrativt stöd): ......................................................................10 

I läge gul/orange gäller följande: ....................................................................................................................10 

I läge röd enligt kristrappan gäller följande: ...............................................................................................10 

Krisledningsgrupp bemanning ............................................................................................................................11 

Uppföljning ..................................................................................................................................................................12 

Krisens faser ..........................................................................................................................................................12 

 

  

51



Sida 3 av 13 

Nivå Gul i kristrappan 

Övergripande information 
Mål/Ambitionsnivå 
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) ansvarar under normala förhållanden för barnomsorg (förskola, 
dagbarnvårdare, förskoleklass och skolbarnomsorg), grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, 
gymnasiesärskola, kulturskola samt kommunal vuxenutbildning. BUN ansvarar för skolmåltider, 
skolhälsovård, skolskjuts samt studie- och yrkesvägledning. I samband med en oönskad händelse, 
ansvarar BUN för att kommunens barnomsorg och den obligatoriska utbildningen kan bedrivas i 
oförminskad omfattning.  

Ledningsstruktur, stabs- och stödfunktioner 
Vid en oönskad händelse skall barn- och utbildningsnämnden ha en beredskap att på kort tid kallas 
samman. På barn- och utbildningskontoret/staben finns grupper av tjänstemän/funktioner som 
ansvarar för olika funktioner. Se sida 16. 
 
Ledningsarbetet ska präglas av nära samarbete i verksamheten och gemensam samsyn vad gäller 
lägesuppfattning och insatser. Det är mycket viktigt att varje medarbetare tidigt börjar dokumentera 
händelseförlopp, insatser och åtgärder, samt att en återkoppling och utvärdering sker efteråt. 

Informationsstruktur 
Vid en oönskad händelse skall förvaltningsinformatören ge underlag för information till allmänhet och 
massmedia, till kommunledningen och dess informationsfunktion som i sin tur svarar för slutlig 
utformning av informationen samt att den sprids. Förvaltningsinformatören skall i ett tidigt skede ta 
hjälp av kommunens kommunikatör.  

Prioriterade verksamheter 
Målsättningen är att barnomsorg, grundskola och grundsärskola skall bedrivas i oförminskad 
omfattning. Övriga verksamheter bedrivs i mån av resurser. Befintliga lokaler nyttjas utifrån de 
förutsättningar som finns vid den extraordinära händelsen. 
 
Skolskjutsorganisationen förutsätts fungera enligt fastställt körschema. Ändringar överenskommes 
med berörd entreprenör. Kontaktperson/trafikansvarig är Susanne Swärd, 0502-60 61 00/070-300 04 
26. Kontaktuppgifter till skolskjutsansvarig är 0502-60 61 00/070 300 04 26. 

Behov av och tillgång till 
stödresurser/samarbetspartners 
Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av avbrottsfri el till barnomsorg, grundskola och 
grundsärskola, alternativa lokaler, enklare utspisning, samt av transporter. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har tillgång till Rudbecksgymnasiets skolbil samt minibuss, verkstads-lokaler 
på Rudbecksgymnasiet (Smedjegatan och Fordonsprogrammet), kompetent personal, samt 
kommunens POSOM-grupp.  
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Larmlistor  
Larmlistor finns i form av telefonlistor som uppdateras kontinuerligt av barn- och utbildningskontoret 
och respektive skola/verksamhet. Vid oönskad händelse markerar ansvarig för krisgruppen vilka 
personer som ska larmas i ett första skede.  

• Barn- och utbildningsnämnden 
• Krisgruppen – servicefunktionerna 
• Skolledare samt skolornas administrativa assistenter administratörer 
• Samtliga skolors larmlistor 

 
Därefter lämnas larmlistan till kommunledningen för vidarebefordran till SOS Alarm, som svarar för 
inringningen av de personer som markerats. 

Upprätta krisgrupp 
Varje enskild skola skall upprätta en krisgrupp. Gruppens huvuduppgift är att utgöra ett stöd för 
elever, personal, och anhöriga vid krissituationer. 

Gruppens uppgift är att: 

• Lämna adekvat information till dem som berörs 
• Finnas tillhands för elever, personal och anhöriga 
• Vid behov förmedla professionell hjälp 
• Bistå med praktiska göromål 

 
Krisgruppen består av följande personer: 

• Rektor 
• Studie- och yrkesvägledare eller annan personal 
• Skolkurator 
• Skolsköterska 

  

53



Sida 5 av 13 

Kommunens kristrappa  
Kristrappan visar kommunens olika beredskapslägen. Beroende på händelse eller utveckling kan hela 
eller delar av kommunikationsfunktionen aktiveras i olika lägen. Om det finns en ökad risk att 
kommunen hamnar i en samhällsstörning eller extraordinär situation så kan 
kommunikationsfunktionen samlas för informationsmöten utan att gruppen aktiveras. 

RÖD – EXTRAORDINÄR HÄNDELSE (POLITISK NIVÅ) 

När det krävs snabba, övergripande politiska beslut och direktiv. 

Initieras av KS ordförande/vice ordförande. 

Funktioner som aktiveras är hela krisledningsledningsfunktionen, även krisledningsnämnden. 
Aktiviteter är samtliga aktiviteter under beredskapsläge gul och orange nivå samt rapportering till 
Länsstyrelsen. 

 
ORANGE – GEMENSAM KRISLEDNING 

När en förvaltning behöver stöd i form av resurser, när en händelse påverkar flera förvaltningar eller 
när kommunens krishantering måste samordnas. 
Beslutas av kommunchefen kommundirektören eller ersättare. 
Funktioner som aktiveras är krisledningsgruppen som möts regelbundet, kansligruppen startar 
upp och hela informationsgruppen aktiveras. 
Aktiviteter är samtliga uppgifter under gul nivå samt gemensam stabarbetsplan som utarbetas av 
kommunchefen kommundirektören, kontinuerlig information till kommunstyrelsens ordförande och 
interninformation till alla anställda. Förvaltningar och bolag rapporterar till informationsgruppen som 
utarbetar underlag (inhämtning, bearbetning, analys, produktion) för gemensam lägesbild och 
underlag för informations- och upplysningsverksamhet. 

 
GUL – FÖRSTÄRKNING AV FÖRVALTNING 

När det är en ökad risk för en händelse eller en aktiv kris, när förvaltningarna har behov av stöd med 
informations- och mediefrågor. 
Beslutas av förvaltnings- och bolagschef som informerar kommunchefen kommundirektören. 
Kommunchef Kommundirektör beslutar om informationsverksamheten skall aktiveras. 
Funktioner som aktiveras följer förvaltningarnas krisledningsplaner samt hela eller delar av 
informationsverksamheten. 
Aktiviteter enligt förvaltningarnas/bolagens planer med stöd av hela eller delar av 
informationsverksamheten 

 
  GRÖN - NORMALLÄGE 

Kommunens verksamhet bedrivs i ordinarie organisation 
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Larmordning 

RÖD – EXTRAORDINÄR HÄNDELSE  

Funktion Ansvar 

I första hand kommunchef kommundirektör eller 
dennes ersättare. Reservalternativ: Räddningschef 
i beredskap (RCB). 

Larmar kommunstyrelsens ordförande eller 
kommunchef kommundirektör. Om dessa ej kan 
nås kontaktas vice ordförande i 
kommunstyrelsen, kanslichef eller informations-
ansvarig. 

KS ordförande/vice ordförande Kallar in Krisledningsnämnd (KS AU) 

Kommunchef Kommundirektör Kallar in informationsansvarig 

Kommunchef Kommundirektör Sammankallar krisledningsgrupp 

Informationsansvarig Kallar in informationsgrupp och 
upplysningsgrupp 

Kanslichef Kallar in kanslipersonal och servicegrupp 
 
ORANGE – GEMENSAM KRISLEDNING  

Funktion Ansvar 

Kommunchef Kommundirektör Kallar in informationsansvarig 

Kommunchef Kommundirektör Sammankallar krisledningsgrupp 

Informationsansvarig Kallar in informationsgrupp och upplysningsgrupp 

Kanslichef Kallar in kanslipersonal och servicegrupp 
 
GUL – FÖRSTÄRKNING AV FÖRVALTNING 

Funktion Ansvar 

Förvaltningschef Kallar personal enligt förvaltningens larmlista 

Förvaltningschef Informerar kommunchef kommundirektör 

Kommunchef Kommundirektör/kanslichef Kallar in informationsansvarig 
 

• Stöd från POSOM–organisationen kan påkallas av berörd förvaltningschef eller motsvarande, 
alternativt av räddningschef i beredskap (RCB). 

• Larmlistor förvaras i telefonväxeln och på respektive förvaltning. Uppdateras regelbundet två 
gånger per år. 
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Arbetsinstruktioner  
Funktion A: Säkerhetsplanerare (i ett första skede, utbildningschef 
skolchef) 

Utbildningschefen Skolchefen är ytterst ansvarig för arbetet i barn- och utbildningsförvaltningen vid 
onormal respektive extraordinär händelse. Säkerställer ledningen och beslutar om vad som är en 
extraordinär händelse.  

Skall dokumentera varje steg i händelseförloppet.  

 
UPPDRAG 

• Ser till att en sammanställning finns över var all personal befinner sig.  
• Väljer ut och sammankallar krisgrupp samt utser reserver. 
• Kontaktar barn- och utbildningsnämndens ordförande/presidiet och redogör för läget.  
• Bestämmer hur telefonpassning och telefonjour skall ordnas. 
• Prioriterar hur de personliga resurserna i barn- och utbildningsförvaltningen ska fördelas. 
• Godkänner förslag på arbetsschema för att skapa uthållighet. 
• Beslutar om åtgärder med stöd av sakkunnigas förslag samt prioriterar bland åtgärder och 

arbetsuppgifter. 
• Kontrollerar och följer upp att beordrade åtgärder vidtagits. 
• Meddelar när krisläget övergår till annan nivå. 
• Ser till att en återkoppling och utvärdering sker av händelsen.  
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Funktion B: Förvaltningsinformatör (i ett första skede, 
förvaltningsekonom) 

Sammanfattar, formulerar och levererar all extern information till kommunledningen och dess 
informationsfunktion. Vidarebefordrar extern information från kommunledningen till barn- och 
utbildningskontoret. (Informationen ska vara händelsestyrd). 
Dokumenterar varje steg i händelseförloppet. 

 
UPPDRAG 

• Gör förslag till arbetsschema – ger detta till utbildningschef skolchef. 
• Kontaktar kommunens växel om vilka telefoner som ska användas.  
• Ser till att alla på barn- och utbildningskontoret ställer om sin e-post så att en kopia på 

inkommande e-post går till bunkontoret@tidaholm.se. 
• Utformar all information och ser till att det framgår av nyheterna på barn- och utbildningskontorets 

hemsida att all information sköts via kommunens gemensamma hemsida och att en länk ordnas till 
denna.  

• Vid gul nivå, använd kommunens kommunikatör tfn 0502-60 60 32 eller 0734-61 92 91, i ett tidigt 
skede. All information till allmänheten och massmedia lämnas från kommunledningen vid krisläge 
orange och röd nivå. 

• OBS! Skolornas sociala medier ska inte lämna egen information, utan alltid hänvisa till kommunens 
hemsida.  

• Förvaltningsinformatör utformar all extern information. Den skall godkännas av krisgruppen. 
• Ser till att all information som publiceras externt – t.ex. pressmeddelanden, infoblad, hemsidor går 

till telefonjour/telefonväxel, samt till servicefunktionen som svarar på e-post. 
• Håller reda på läget via anslagstavla, intern e-post eller liknande. 
• Samlar ihop frågor från allmänheten och ser till att krisgruppen informeras om frågorna. 
• Tar emot godkända svar från krisgruppen och vidarebefordrar dem till allmänheten som frågar. 
• Ser till att den viktigaste informationen kan lämnas på främmande språk och till personer med 

andra kommunikationsproblem. 
• Anordnar/medverkar vid presskonferenser tillsammans med andra berörda aktörer. 
• Upplysningar/information till 113 13, lämnas via kommunens kommunikatör. 
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Funktion C: Sekreterare och servicefunktion 
Dokumenterar varje steg i händelseförloppet. 

 
UPPDRAG 

• Ser till att alla inom krisgruppen får kopior av barn- och utbildningsnämndens beredskapsplan 
inklusive bilagor. Dessa finns i krispärm, samt under gemensam katalog G/BUN/lednings- och 
krisplaner-viktigt.  

• Har Kris-lådan i beredskap. 
• Strukturerar och dokumenterar inkomna frågor och svar till och från krisgruppen. Stämplar in 

inkommande meddelanden och ger dem tidsangivelser. 
• Sparar allt inkommande/utgående materiel för att kunna rekonstruera förloppet för en 

uppföljning efteråt. 
• Servar krisgrupp och telefonjour. 
• Skickar och bevakar inkommande e-post (med stöd av upplysningscentralen) 
• Ser till att det finns materiel, kartor, fordon, ordnar kopiering, mat och dryck m.m. 
• Uppdaterar hemsida, vid behov med hjälp av webmaster. 

 
 
Vid behov är personalen flexibel mellan funktioner och olika skift. 

Informationskanaler 
• Kommunens intranät 
• Kommunens hemsida, www.tidaholm.se 
• Förvaltningsinformatör 
• Pressmeddelande/presskonferenser – med hjälp av kommunens kommunikatör. 
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Tjänstemannaorganisation och 
ledning 
Krisledningsgrupp (ledningsgrupp med 
administrativt stöd): 
Krisledningsgruppen består av samtliga förvaltningschefer, kanslichef, bolagschefer samt 
informationsansvarig. Krisledningsgruppen leds av kommunchefen kommundirektören 
eller utsedd ersättare. IT-chefen är adjungerad i krisledningsgruppen. 

I läge gul/orange gäller följande: 
Förvaltnings- och bolagschef informerar kommunchef kommundirektör om händelsen, vidtagna 
åtgärder samt behov av stöd från andra förvaltningar. Lägesbedömning avgör om 
krisledningsgrupp ska informeras alternativt kallas in. 

I läge röd enligt kristrappan gäller följande: 
I händelse av en svår påfrestning eller extraordinär händelse kallas hela krisledningsgruppen in för 
att gemensamt skapa sig en bild av läget. Händelsen styr sedan sammansättningen och bemanningen 
av krisledningsgruppen. De som för tillfället inte behöver arbeta med krisen återgår till ordinarie 
arbetsuppgifter. 

Om en händelse blir långvarig behöver krisledningsgruppen kunna arbeta dygnet runt. Varje 
förvaltning ska därför vara beredd att bemanna krisledningsgruppen i skift dygnet runt. 
 

 
Krisledningsgruppen ska 

• Analysera situationen/händelsen – skapa lägesbild 
• Skapa informations- och beslutsunderlag till krisledningsnämnden 
• Förbereda, samordna och fördela uppdrag till förvaltningarna 
• Följa upp beslut och åtgärder 
• Planera utifrån olika händelseutvecklingar s.k. omfallsplanering 
• Dokumentera händelser och föra lägeskarta 
• Samverka med berörda krisaktörer 
• Ansvara för kontakt och rapportering till länsstyrelse och andra myndigheter i samverkan 
• Planera för personalförsörjning under krishanteringen 
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Krisledningsgrupp bemanning 
Ansvarsområde Krislag 1 Krislag 2 

Kommunledningskontoret Kommunchef 
Kommundirektör 

Kanslichef 

 

 

 

 

Informationsansvarig Kommunikatör Vakant 

IT IT-chef Vakant 

Tekniska förvaltningen  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Förvaltningschef Driftledare VA 

Barn- och utbildningsförvaltningen Förvaltningschef Förvaltningsekonom 

Socialförvaltningen, IFO Förvaltningschef Chef IFO 

Omvårdnadsförvaltningen Förvaltningschef Socialt ansvarig 
samordnare 

Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningschef Fritidsintendent 

Miljö- och byggnadsförvaltningen Förvaltningschef Miljöinspektör 

Tidaholms Energi AB Bolagschef Elnätschef 

Tidaholms Bostad AB Bolagschef Ordf. TBAB 

 
Det är mycket viktigt att varje medarbetare tidigt börjar dokumentera händelseförlopp, insatser och 
åtgärder, samt att en återkoppling och utvärdering sker efteråt. 
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Uppföljning 
Efter ett kristillfälle samlas krisgruppen inom två veckor för att diskutera hur arbetet fungerat. Vid 
detta tillfälle diskuteras vilka lärdomar som dragits och vilka ändringar och kompletteringar som 
behöver göras i krisplanen. 
 
En kris går inte över, den måste bearbetas. 
 

Krisens faser 
1. Chock 
2. Reaktions 
3. Bearbetnings 
4. Nyorientering 

 
Chock- och reaktionsfasen omfattar normalt 4 till 8 veckor. Den drabbade människan försöker under 
denna tid få tillbaka fotfästet i tillvaron, få något att stå på. 
 
1. Chockfasen 
Ett chocktillstånd kännetecknas dels av en översvämning av känslor, vilket hotar att spränga och 
fragmentera människans psyke. Den krisdrabbade kan ställa sig på sidan av sig själv. På sidan av 
smärtans centrum och försöka med all kraft att hålla det skedda ifrån sig.  
Vad gör man som medmänniska? 

• Håll tyst 
• Håll om 
• Håll i 

 
Låta den chockade människan vara svag. Genom symbolhandlingar ges budskapet: jag ger dig nu stöd 
och omsorg – närvaro och närhet i konkret och påtaglig form. 
 
2. Reaktionsfasen 
Att reagera på det som hänt. 
 
Det gäller att trösta fram – inte bort! Omgivningens stöd är nödvändigt för att den krisdrabbade ska 
orka med att möta sin ångest, förtvivlan och smärta. 
 
Psykologiska försvar  

a) regression (gå tillbaka/förlora sin vuxenhet) 
b) förnekande 
c) projektion (föra över på andra/annat) 
d) rationalisering (försöker vara duktig/förnuftig och se förståndigt på det skedda) 
e) isolering (isolera känsla och tanke när vi behöver i ord få uttrycka vår kris) 

 
3. Bearbetningsfasen 
Räkna med ett sorgår. Ett år där namnsdag, födelsedag, stora helger etc., får såret att blöda. För 
många upplevs det andra året värre än det första. Sorg är ett kärleksarbete; ty just för att jag älskat 
den förlorade sörjer jag. Sorgen går småningom över i saknad och den är livslång 
Sorgen är en process och bara genom att sörja blir man fri från den. Bara genom att vara i sorgen 
kommer man ur den. Endast sorg botar sorg. 
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Vad vi ska göra för den som sörjer 
• Undvik att ”pigga” upp den sörjande människan 
• Avled inte den sörjande från hennes sorg 
• Låt den sörjande få tala ut 
• Var inte rädd för att tala om den döda människan (eller t.ex. den som förlorats genom 

skilsmässa) 
• Var inte rädd för gråten och tårarna (Glädjen måste delas för att inte smulas sönder – sorgen 

måste delas för att den inte ska smula sönder oss) 
• Hjälp den sörjande till någon slags gemenskap 
• Hjälp den sörjande till vettiga aktiviteter 
• Hjälp om möjligt den sörjande att hitta viktiga trådar till livets väv (Att se bakåt, mot det 

förflutna för att sedan under sorgearbetets gång kunna se nuet och till sist framåt, mot 
framtiden igen) 
 

Minnesstund  
• Minnesstund bör hållas inom 1 – 2 dagar. 
• Präst eller annan person inbjuds att tala. Kontakta svenska kyrkan. 
• Elever, personal och anhöriga inbjuds att närvara 
• Lokalen smyckas och hålls sedan öppen för samtal 

 
Beredskapslåda 
En beredskapslåda att använda vid kristillfälle skall finnas iordningställd. 
Förslag till innehåll: 

• Bordsduk 
• Ljusstakar 
• Stearinljus 
• Tändstickor 
• Fotoram 
• Vas 
• Musik.  
• Kondoleansbok, penna 
• Bibel och psalmbok eller annat/för rätt religion. 
• Eventuellt dikter 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-06-02 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 59 Information om barn- och 
utbildningsnämndens fattade besut 
BUN 2022/200 

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

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen informerar nämnden om verkställighet av beslut som fattats av nämnden under 
perioden december 2021-maj 2022. Ärendet omfattar de beslut som fattats utöver de ordinära 
beslut som fastställs löpande under året.  

2021-12-09 • Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om tillgängliga mensskydd till 
elever (§ 144/2021) 

• Beslut om yttrande gällande motion – avgiftsfri grundskola för alla elever i 
Tidaholms kommun (§ 145/2021)   

• Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen  
(§ 148/2021) 
 

2022-01-27 • Beslut om att utreda yrkesförarutbildning – godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet (§ 4/2022) 

• Beslut om yttrande angående policy mot våld i nära relationer (§ 8/2022) 
• Beslut om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel i förskola, 

skola och daglig verksamhet (§ 9/2022) 
• Beslut om svar på skrivelse från Lärarförbundet (§ 10/2022) 
• Beslut om yttrande över detaljplan Stensiken (§ 11/2022) 
• Beslut om ansökan om folkhälsomedel (§ 12/2022) 

 
 
2022-02-24 

 
• Beslut om projektdirektiv för investeringsprojekt förskolan Ekedalen 

2020/343 (§ 23/2022) 
• Beslut om svar på remiss angående samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar (§ 24/2022) 
 

2022-03-17 • Beslut om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 
internhyresmodell (§ 37/2022) 

• Beslut om ansökan om folkhälsomedel (§ 39/2022) 
• Beslut om förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen (§ 40/2022) 

 
2022-04-21 • Beslut om förstudie förskolan Linblomman i Madängsholm (§ 49/2022) 

• Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar (§ 55/2022) 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

• Beslut om att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för förskola och 
fritidshem (§ 58/2022) 

• Beslut om ansökan om folkhälsomedel (§ 59/2022) 
 

2022-05-17 • Beslut om riktlinje för skolpeng i grundskola utlandet (§ 66/2022) 
• Beslut om svar på remiss om färdplan - länsgemensam strategi för god och 

nära vård (§ 67/2022) 
• Beslut om redovisning av behandling av personuppgifter vid överföring till 

tredje land (§ 68/2022) 
 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens fattade beslut”, skolchef 

Anneli Alm, 2022-05-24. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/200 

2022-05-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om barn- och 
utbildningsnämndens fattade beslut 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Förvaltningen informerar nämnden om verkställighet av beslut som fattats av nämnden under 
perioden december 2021-maj 2022. Ärendet omfattar de beslut som fattats utöver de ordinära 
beslut som fastställs löpande under året.  

2021-12-09 • Beslut om yttrande gällande Tidaholmsförslag om tillgängliga mensskydd till 
elever (§ 144/2021) 

• Beslut om yttrande gällande motion – avgiftsfri grundskola för alla elever i 
Tidaholms kommun (§ 145/2021)   

• Beslut om projektet Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen  
(§ 148/2021) 
 

2022-01-27 • Beslut om att utreda yrkesförarutbildning – godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet (§ 4/2022) 

• Beslut om yttrande angående policy mot våld i nära relationer (§ 8/2022) 
• Beslut om yttrande angående överenskommelse för hjälpmedel i förskola, 

skola och daglig verksamhet (§ 9/2022) 
• Beslut om svar på skrivelse från Lärarförbundet (§ 10/2022) 
• Beslut om yttrande över detaljplan Stensiken (§ 11/2022) 
• Beslut om ansökan om folkhälsomedel (§ 12/2022) 

 
 
2022-02-24 

 
• Beslut om projektdirektiv för investeringsprojekt förskolan Ekedalen 

2020/343 (§ 23/2022) 
• Beslut om svar på remiss angående samverkansavtal för 

naturbruksutbildningar (§ 24/2022) 
 

2022-03-17 • Beslut om yttrande angående förslag till revidering av riktlinje för 
internhyresmodell (§ 37/2022) 

• Beslut om ansökan om folkhälsomedel (§ 39/2022) 
• Beslut om förstudie investeringsprojekt förskolan Ekedalen (§ 40/2022) 
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2022-04-21 • Beslut om förstudie förskolan Linblomman i Madängsholm (§ 49/2022) 
• Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar (§ 55/2022) 
• Beslut om att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar för förskola och 

fritidshem (§ 58/2022) 
• Beslut om ansökan om folkhälsomedel (§ 59/2022) 

 
2022-05-17 • Beslut om riktlinje för skolpeng i grundskola utlandet (§ 66/2022) 

• Beslut om svar på remiss om färdplan - länsgemensam strategi för god och 
nära vård (§ 67/2022) 

• Beslut om redovisning av behandling av personuppgifter vid överföring till 
tredje land (§ 68/2022) 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om verkställighet av beslut och bedöms inte i direkt 
mening röra barn.  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/38 

2022-05-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Carina Ålebring-Jonsson, kvalitetsutvecklare 
                    Johanna Ljungqvist, utvecklingsledare  

Tjänsteskrivelse - Information om 
kvalitetsredovisning av läsåret 2021/2022 samt 
förslag på verksamhetsmål för läsåret 2022/2023 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o lägga den sammanfattade informationen om kvalitetsredovisningarna till 

handlingarna. 
o stå bakom de framtagna verksamhetsmålen fram tills beslut om verksamhetsplan 

fattas. Med reservation för att de kan komma att ändras eftersom de ekonomiska 
förutsättningarna fastställs senare under året. 

Ärendet 
Rektorerna inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer den 7 juni ha sammanställt 
kvalitetsredovisning för läsåret 2021/2022 för sina respektive enheter. Vid nämndsammanträdet 
presenteras en sammanfattning av dessa. 

Kvalitetsredovisningarna ligger till grund för framtagandet av verksamhetsmål. Förvaltningen 
arbetar med att ta fram förslag på nya verksamhetsmål utifrån vad som framkommer av 
kvalitetsredovisningarna. Verksamhetsmålen är av största vikt när rektorerna sedan skapar 
handlingsplaner för läsåret 2022/2023. Förslag till verksamhetsmål presenteras vid nämndens 
sammanträde. 

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

I Tidaholms kommun erbjuds alla barn utbildning i kommunal regi, från förskola till gymnasieskola. 
Verksamheterna bedriver utbildning i enlighet med skollag, läroplaner och andra nationella 
styrdokument.  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål anger vilka kvaliteter verksamheterna ska 
utveckla och genom dessa vill förvaltningen säkerställa att alla elever får det som 
barnkonventionen och skollagen säger att de har rätt till: en god utbildning i en trygg miljö. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 55 Information om kvalitetsredovisning av läsåret 
2021/2022 samt förslag på verksamhetsmål för 
läsåret 2022/2023 
BUN 2022/38 

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 
Rektorerna inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet kommer den 7 juni ha sammanställt 
kvalitetsredovisning för läsåret 2021/2022 för sina respektive enheter. Vid nämndsammanträdet 
presenteras en sammanfattning av dessa. 

Kvalitetsredovisningarna ligger till grund för framtagandet av verksamhetsmål. Förvaltningen 
arbetar med att ta fram förslag på nya verksamhetsmål utifrån vad som framkommer av 
kvalitetsredovisningarna. Verksamhetsmålen är av största vikt när rektorerna sedan skapar 
handlingsplaner för läsåret 2022/2023. Förslag till verksamhetsmål presenteras vid nämndens 
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 ”Information om kvalitetsredovisning av läsåret 2021/2022 samt förslag på 

verksamhetsmål för läsåret 2022/2023”, kvalitetsutvecklare Carina Ålebring Jonsson och 
utvecklingsledare Johanna Ljungqvist, 2022-05-24. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/109 

2022-06-09 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom 

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

- Nämnden beslutar att godkänna upprättad helårsprognos samt att överlämna den till 
kommunstyrelsen. 

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Helårsprognos maj 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 60/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende maj månad år 2022”,  
2022-06-02. 

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 Ekonomi 

2.1 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. 

2.2 Redovisning 

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

överskott mot budget på 5,5 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 3,5 procent av 

periodens budget. 

Helårsprognosen för nämnden är en budget i balans, under förutsättning att 

åtgärdsförslagen i åtgärdslistan genomförs. Åtgärderna täcker ett underskott på 1,0 

miljoner kronor som beror på uteblivet statsbidrag för läxhjälpsverksamheten samt 

ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan. 

  

Helårsprognosen är oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad april månad) 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x 

352 6

18 

353 1

18 

352 6

18 

352 6

18 
       

Budgetr

am 
 

352 6

18 

352 6

18 

352 6

18 

352 6

18 
       

Avvikelse 

(mnkr) 
 0 -500 0 0        

Avvikelse 

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

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

     

Verksamhetens intäkter 34 108 28 862 5 246 38 187 

Verksamhetens kostnader -187 806 -188 069 263 -186 895 

- varav personal kostnader -129 275 -126 312 -2 963 -128 395 

Verksamhetens 

nettokostnader 
-153 698 -159 207 5 509 -148 708 

Budgetram 159 207 159 207 0 156 132 

Nämndens avvikelse 5 509 0 5 509 7 424 

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 - 202205  
Helår 

2022 

Verksamhet 

procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse %*  Budget 

Nämnd- och 

styrelseverksamhet 

 328 421 94 32%  1 012 

Musikskola / 

kulturskola 
 2 221 2 192 -29 48%  4 626 

Förskola  35 882 39 161 3 279 40%  88 663 

Fritidshem  8 378 8 527 149 43%  19 410 

Grundskola inkl. 

FK 

 69 437 70 972 1 535 45%  154 943 

Obligatorisk 

särskola 

 4 407 4 212 -194 47%  9 363 

Gymnasieskola  23 943 26 507 2 564 41%  57 965 

Gymnasiesärskola  2 537 2 323 -214 46%  5 572 

KC  6 566 4 891 -1 675 59%  11 065 

Totalt  153 698 159 207 5 509 44%  352 618 

Exported 2022-06-03 

Ackumulerat utfall för perioden. Riktmärke maj=42% 

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

på följande sätt: 

• Avvikelsen för grundskoleverksamheten är ett överskott motsvarande 1,5 
miljoner kronor. Överskottet orsakas till största delen av att statsbidraget för 

likvärdig skola betalas ut två gånger per år och har betalats ut för hela 

vårterminen. 

• Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett överskott motsvarande 2,6 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 samt att intäkter för statsbidrag gällande lärlingar har betalats ut. 

• Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 1,7 miljoner 

kronor. Underskottet orsakas av att statsbidrag för gymnasial vuxenutbildning 

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

producerade poäng. 

2.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 74 637 68 716 5 921 92 353 

Verksamhetens kostnader -427 255 -421 334 -5 921 -432 816 

- varav personalkostnader -277 188 -273 188 -4 000 -284 218 

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

Budgetram 352 618 352 618 0 340 485 

Nämndens avvikelse 0 0 0 22 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

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

merkostnader är inte budgeterade) 

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

att förskolan Rosenberg tas i bruk 1 januari 2022. 

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

att verksamheterna ryms inom befintliga lokaler. 

att antalet program är oförändrat ht 2022 på Rudbecksgymnasiet. 

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

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

Åtgärdsplan 

Nämnden redovisar en prognos, budget i balans. Det är under förutsättning att nedan 

åtgärdsförslag genomförs. Åtgärdsförslagen är på sammanlagt 1,5 miljoner kronor. 

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 ja 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 ja 400   Kostnad för 

införandet läggs som 

anläggning. 

Samtliga Fortbildning 202205 ja 100   Hålla inne med medel 

för övergripande 

fortbildning. 
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Samtliga Läromedel/för

brukning 

202205 ja 100   Hålla inne med medel 

för övergripande 

inköp såsom datorer 

*Förskolan Utbildade 

pedagoger 

202205 ja 200   Delvis överskott från 

VT, räknar med 

oförändrad 

verksamhet HT 

        

        

        

        

Totalt 1 500    

*Förskolan har svårt att rekrytera behöriga pedagoger, detta har genererat ett 

överskott på den första delen av året. I ovan åtgärdsplan gör vi antagandet att det 

kommer vara fortsatt svårt under resten av året och då generera ett sammantaget 

överskott på 200 tkr. 

  

  

2.3 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. 

2.3.1 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 
0 50 000  50 000 50 000 0 

Inventarier Forsen skolområde 
900

97 
37 000 25 000 25 000 50 000 50 000 0 

Inventarier CRT 
900

11 
29 000  25 000 25 000 25 000 0 

Inventarier Treklövern 
900

15 
0 100 000 25 000 125 000 125 000 0 

Inventarier Rudbecksgymnasiet 
900

17 
0 100 000 100 000 200 000 200 000 0 

Inventarier 

KompetensCentrum 

900

18 
0  25 000 25 000 25 000 0 

Inventarier Hellidsskolans 

skolomr. 

900

98 
0 400 000  400 000 400 000 0 

Inventarier Utbildningskontoret 900 0 10 000 37 000 47 000 47 000 0 
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09 

Inentarier Rosenberg 
930

91 
212 215 000  215 000 215 000 0 

Inventarier Förskolor 
901

18 
47 100 000 111 000 211 000 211 000 0 

Summa  66 259 
1 000 0

00 
348 000 

1 348 0

00 

1 348 0

00 
0 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-06-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 60 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende maj 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 maj månad år 2022.  

Då maj 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 maj månad år 2022”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-05-23. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/203 

2022-05-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom 

Tjänsteskrivelse - Information om ekonomisk 
redovisning av vårterminen 2022 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ekonomisk redovisning som sammanfattar vårterminen. Redovisningen kommer att presenteras 
vid nämndens sammanträde i juni.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Terminsavstämning
Juni 2022

tidaholm.se
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Periodiserat utfall

tidaholm.se
81



Förskolan  1,7 miljoner kronor

• Bidrag för sjuklönekostnader 0,9 mkr
• Vakant ledningstjänst 0,2 mkr
• Löner 0,2 mkr (åtgärdsplan)
•Övrigt 0,4 mkr

tidaholm.se
82



Förskolans verksamhet

• Utredning organisation pågår / Likvärdig förskola
• Platsbrist vissa förskolor
• Vakans förskolerektor

tidaholm.se
83



Grundskolan inkl. FK 0,3 miljoner 
kronor
• Statsbidrag läxhjälp
• Vakant ledningstjänst (åtgärdslistan)

tidaholm.se
84



Grundskolans verksamhet

• Ytterskolorna (Fröjered)
• Likvärdig skola
• ”Skolmiljarden”
•Omorganisation skolområden
• Särskilt stöd

tidaholm.se
85



Gymnasiet 0,6 
miljoner kronor
• Förbrukning  mkr
•Övrigt 

•Höjda priser IKE gymnasiesär 

tidaholm.se

Gymnasiesär - 0,25 
miljoner kronor
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Gymnasiets 
verksamhet

Gymnasiesär
•Kostnadsökning IKE ht.

• ”Skolmiljarden”
• IKE, antagning ht 2022

tidaholm.se
87



Jämförelse samma period 2021

tidaholm.se
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-06-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 61 Information om ekonomisk redovisning av 
vårterminen 2022 
BUN 2022/203 

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 redovisning som sammanfattar vårterminen. Redovisningen kommer att presenteras 
vid nämndens sammanträde i juni.  

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 ekonomisk redovisning av vårterminen 2022”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-05-25. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/202 

2022-05-20 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom 

Tjänsteskrivelse – Information om årlig redovisning 
av riktade statsbidrag 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Årlig redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårsutfall för år 2022. 

Utredning 
Inför 2022 års budget var det flera stora statsbidrag som var osäkra och därför inte lagts in i 
budgeten. Detta gäller framför allt bidragen: 

- Lärarlönelyftet  
- Karriärtjänster 
- Skolmiljarden 

Dessa bidragen tillsammans ger en ökning av intäkt på cirka 6 miljoner kronor för nämnden men 
då de är kopplade till en motprestation så ökar även kostnaderna med samma summa. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening beröra barn. 

Beslutsunderlag 
 Redovisning statsbidrag juni 2022. 
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Projektkod/

Ativitet Statsbidrag tkr Prognos-

Utfall 2021 Budget Utfall Prognos avvikelse

10063 Lärarlönelyftet 3041 3350 -3350

631 Lovskola sommar 406 100 100

631 Lovskola övriga lov 0

642 Karriärtjänst 1341 1704 -1704

10076 Likvärdig skola 8663 8213 8688 -475

660 Lärarassistenter 552 550 548 2

Högskolestudier specialpedagogik 80 100 80 80 -60

Kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2119 1856 1856 0 Tidigare mindre barngrupper och kvalitetsäkrande åtgärder

Maxtaxa 2362 2345 2345 0

Introduktionsprogram 0

10066 Läxhjälp 1306 1200 0 1200

Skolmiljarden 1476 0 1648 -1648

BOA 92 200 186 14

Förstärkt elevhälsa 0 0

10105 Språkutveckling förskolan 379 0 364 -364

14564 2611 17874 -5921

0

Migrationsverket Utfall Budget Utfall Prognos

0

FK och Grundskola 800 500 250 250

Gymnasiet 0 0 0

Schablon 848 450 169 281 0

0

950 169 531 250

0

Övriga bidrag Utfall Budget Utfall Prognos

614 Kulturaktiviteter 378 400 353 47

10013 Skapande skola 230 350 240 110 Kulturrådet

*031 EU-Mjölkstöd 138 0 Gått över till SBN

750 593 0 157

2022
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-06-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 62 Information om årlig redovisning av riktade 
statsbidrag 
BUN 2022/202 

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 
Årlig redovisning av riktade statsbidrag inklusive prognos om helårsutfall för år 2022. 

Inför 2022 års budget var det flera stora statsbidrag som var osäkra och därför inte lagts in i 
budgeten. Detta gäller framför allt bidragen: 

- Lärarlönelyftet  
- Karriärtjänster 
- Skolmiljarden 

Dessa bidragen tillsammans ger en ökning av intäkt på cirka 6 miljoner kronor för nämnden men 
då de är kopplade till en motprestation så ökar även kostnaderna med samma summa. 

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 årlig redovisning av riktade statsbidrag”, 

förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-05-20. 
 Redovisning statsbidrag juni 2022. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/201 

2022-05-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom 

Tjänsteskrivelse - Information om barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar 
inför år 2023 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde lämnas information om barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför budgetarbetet för år 2023. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om ekonomiska förutsättningar inför år 2023 och 
bedöms inte i direkt mening röra barn. Dock kan barn komma att påverkas i ett senare skede då 
beslut om budget fattas senare under året. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-06-02 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 63 Information om barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar 
inför år 2023 
BUN 2022/201 

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 barn- och utbildningsnämndens sammanträde lämnas information om barn- och 
utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför budgetarbetet för år 2023. 
 
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 barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

förutsättningar inför år 2023”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-05-25. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/2 

2022-06-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/3 

2022-06-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/17 

2022-06-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
Förslag till beslut 

- Nämnden 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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