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Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 

2022-11-10 Kl. 08:30 
Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Justerare: Hugo Wetterberg (V) 

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 (-), 
Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Hugo Wetterberg (V), Stig Emanuelsson (MP), 
Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Johan Liljegrahn (M), Marika Lund (SD). 

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

2 Information om delegationsbeslut 2022/6 

3 Beslut om kvalitetsrapport Daretorps lantis 2022/329 

4 Beslut om revidering av riktlinje för skolval och skolplacering 2022/361 

5 Beslut om dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden 2022/363 

6 Information om rapport från Public Partner 2022/360 

7 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021-2022 
och uppföljning av barn- och utbildningsnämndens arbete med 
intern kontroll under år 2021-2022 

2021/399 

8 Beslut om antagande av intern kontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2022/2023 

2022/359 

9 Information om effektivitetsresultat 2022/38 

10 Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari-oktober år 2022 

2022/64 

11 Information om arbetet med verksamhetsplan och detaljbudget 
för barn- och utbildningsnämnden för år 2023 

2022/201 

12 Beslut om svar på frågor från kommunrevisionen 2022/355 

13 Information från skolchef 2022/2 

14 Information från ordförande 2022/3 

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

2022-11-03 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 2022/259. Kommunstyrelsens beslut (§ 155/2022) om delårsrapport. 
Kommunstyrelsen godkänner upprättad delårsrapport för Tidaholms kommun avseende 
januari – augusti år 2022 samt uppdrar till nämnderna att, i samband med de månadsvisa 
rapporterna, redovisa och uppdatera åtgärdsplaner för att nå budget i balans. 
 
BUN 2022/363. Kommunstyrelsens beslut (§ 164/2022) om dataskyddsombud för 
kommunstyrelsen. 
 

• Förvaltningsrätten i Jönköping 
BUN 2021/7. Underrättelse med information om tillfälle att lämna yttrande i mål gällande 
skolskjuts. 
 
BUN 2022/120. Dom gällande skolskjutsärende där förvaltningsrätten avskriver ärendet. 
Överklagandet har dragits tillbaka. 
 

• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
BUN 2022/357. Cirkulär från SKR med information om att Lärarförbundet, Lärarnas 
Riksförbund och Sveriges Skolledarförbund bildar en ny facklig organisering för alla lärare 
och skolledare. Den 1 januari 2023 bildas Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare. 
 

• Polismyndigheten 
BUN 2022/362. Polisanmälan om förberedelse till stöld då en kopia av huvudnyckel hittats 
vid en av Ekedalens skolas entréer. 
 
BUN 2022/358. Polisanmälan om skadegörelse och missbruk av larmanordning då en elev 
på Hellidsskolan medvetet eldat på en branddetektor så att den skadats och orsakat 
utryckning av räddningstjänst. 
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BUN 2022/373. Polisanmälan om ringa bedrägeri på Rudbecksgymnasiet, avser tre fall. 
Förundersökning inleds inte då det kan antas att åtal för det anmälda brottet inte skulle 
komma att ske till följd av en bestämmelse om åtalsunderlåtelse i 20 kapitlet 
rättegångsbalken. 
 

• Lärarförbundet Tidaholm och Lärarnas Riksförbund 
BUN 2022/365. Skrivelse från Lärarförbundet Tidaholm och Lärarnas Riksförbund, se 
bilaga. 

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

Beslutsunderlag 
 Skrivelse till ledamöter i barn- och utbildningsnämnden, Lärarförbundet Tidaholm och 

Lärarnas Riksförbund, 2022-10-12. 
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Till Ledamöter i Barn och Utbildningsnämnden 
 
Det är etiskt jobbigt att behöva välja mellan budget i balans och elevers rätt till stöd enligt skollagen.  
 
Det inledande citatet är hämtat ur den revisionsrapport som Deloitte AB lämnade gällande 
Ekonomistyrning i Barn- och Utbildningsnämnden i Tidaholm februari 2021. Detta citat var 
även med i den skrivelse som Lärarförbundet lämnade till Barn och Utbildningsnämnden 18 
mars 2021. Citatet var högst aktuellt då och inför budgetår 2023 är det än mer aktuellt.  
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet ser med stor oro på skolpersonalens förutsättningar 
till god arbetsmiljö under de kommande åren inom Tidaholms kommun. Detta är inte unikt för 
vår kommun. Liknande problematik finns i alla delar av landet.   
 
Så sent som i augusti fick skyddsombud lägga skyddsstopp på en skola i Kiruna. I september 
var det dags för skyddsstopp igen på en skola i samma kommun, efter dessa har det kommit 
rapporter att så många som 200 skolor i Sverige kan beläggas med skyddsstopp. Skyddsstopp 
utfärdas av skyddsombud eller huvudskyddsombud. Skyddsstopp kan endast hävas av den som 
lagt skyddsstoppet. Förutsättningar för att skyddsstoppet ska hävas ges av Arbetsmiljöverket.   
I det fall att personalens hälsa och arbetsmiljö äventyras på grund av att förutsättningarna är 
undermåliga, blir skyddsstoppet oundvikligt för att personalens hälsa och arbetsmiljö ska 
säkras. Arbetsmiljölagen tar ingen hänsyn till ekonomi och budget. Personalen ska ha goda 
förutsättningar att sköta sitt arbete med barn och elever. Har chefer och medarbetare rätt 
förutsättningar så gör de ett gott arbete. Mår personalen bra, mår eleverna bra. När den 
ekvationen går ihop är hela samhället vinnare.   
 
I rådande stund har vi skolledare och lärarpersonal som trollar med knäna för att barn och 
elevers skoldagar ska vara möjliga. Detta trollande med knäna går ut över personalens 
arbetsmiljö. När kommande budget ger anpassningar om 10 miljoner kronor eller mer vid 
handen, ställer vi oss frågan om ni som yttersta beslutsfattare överhuvudtaget tar hänsyn till 
skollag och arbetsmiljölag inför kommande års budget:ar.   
Vi ser med stor oro på hur personalen inom skolförvaltningen ska orka med sitt arbete eller vilja 
stanna kvar inom organisationen.   
 
Skyddsstopp sker när dialog om arbetsmiljö ej får önskad effekt.  
 
Livet är inte rättvist - men skolan måste bli  
  
  
Lärarförbundet Tidaholm  Lärarnas Riksförbund  
Ordförande Jonas Storm  Föreningsombud Eleonora Gustafsson  
Huvudskyddsombud Kent Moström Huvudskyddsombud Kenneth Holgersson  
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/6 

2022-11-02 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 

2022-09-29 7.15 Meddela hemkommun om en elev 
slutar vid Rudbecksgymnasiet 

BUN 
2022/139 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-09-30 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/336 
2022/336 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-10-04 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
348822 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-10-04 11.1 Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande - beviljas 

BUN 
2022/339 
2022/340 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-10-04 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/324 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-10-05 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
349734 
349837 
349892 
349894 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-10-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
350755 
350900 
351009 

Skolchef 
Anneli Alm 
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2022-10-12 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
352930 
353045 
353053 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-10-13 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
353211 
353652 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-10-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
354086 
354105 
354303 
354396 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-10-17 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
354538 
354749 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-10-17 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN 
2022/324 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-10-18 7.15 Meddela hemkommun om en elev 
slutar vid Rudbecksgymnasiet 

BUN 
2022/139 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-10-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
356177 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-10-20 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-10-24 4.2 Beslut om avstängning från plats på 
grund av bristande avgiftsbetalning 

BUN 
2022/371 

Biträdande 
rektor 
Carina 
Pettersson 

2022-10-24 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/351 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-10-25 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-10-26 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
358560 

Skolchef 
Anneli Alm 
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2022-10-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr  
359567 
359597 
359638 
359757 
359763 
359779 
359821 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-10-31 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
360192 
360262 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-10-31 1.4 Avge yttrande till domstol avseende 
överklagat beslut (skolskjutsärende) 

BUN 
2021/7 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-11-01 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
360336 

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 2022-10-01--2022-10-31. 
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600 Barn och utbildning Ekedalens skola RESURSPERSON 11-okt-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Ekedalens skola RESURSPERSON 13-okt-22 3 Vikariat

600 Barn och utbildning Forsenskolan 4-6 ELEVASSISTENT 01-nov-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Forsenskolan 4-6 LÄRARE OBEHÖRIG 03-okt-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 01-okt-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 17-okt-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 26-okt-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Rosenberg FÖRSKOLLÄR OBEH 07-okt-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Ugglan FÖRSKOLLÄR OBEH 13-okt-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Hellidsskolan 1 LÄRARE OBEHÖRIG 04-okt-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Rosenberg F-3 LÄRARE OBEHÖRIG 04-okt-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE 06-okt-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE OBEHÖRIG 03-okt-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 VERKSAMHETSVKTM 07-dec-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Valstad skola ELEVASSISTENT 10-okt-22 3 Vikariat
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-10-26 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 91 Beslut om kvalitetsrapport Daretorps lantis 
BUN 2022/329 

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

kvalitetsrapporten gällande Daretorps Lantis. 

Sammanfattning av ärendet 
Redovisning av kvalitetsrapport gällande Daretorps Lantis läsåret 2021/2022. 

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

kvalitetsrapporten gällande Daretorps Lantis. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om kvalitetsrapport Daretorps Lantis”, rektor Susanne Hammar, 

2022-10-17. 
 Bedömning efter tillsyn från tillsynsansvarig rektor. 
 Verksamhetsredovisning för Daretorps Lantis, augusti-juli 2021/2022. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/329 

2022-10-17 Barn- och utbildningsnämnden  
Handläggare: Susanne Hammar, rektor 

Tjänsteskrivelse – Beslut om kvalitetsrapport 
Daretorps Lantis 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna kvalitetsrapporten gällande Daretorps Lantis. 

Ärendet 
Redovisning av kvalitetsrapport gällande Daretorps Lantis.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet anses inte strida mot barnkonventionen. 
 
Beslutsunderlag 

 Bedömning efter tillsyn från tillsynsansvarig rektor. 
 Verksamhetsredovisning för Daretorps Lantis, augusti-juli 2021/2022. 
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Bedömning från tillsynsansvarig gällande tillsyn på Daretorps lantis. 
 
Tillsyn utfördes på Daretorps lantis 22-10-14 
 
Närvarande: 
Helena Nylén  pedagogisk handledare 
Eva Lundgren  förskollärare 
Susanne Karlsson personal 
Nathalie Lilja  personal 
Anna Thorén  personal 
Susanne Hammar tillsynsansvarig rektor 

 

 

 

Bedömning 
I egenskap av tillsynsansvarig bedömer jag att verksamheten på Daretorps lantis uppfyller kraven 
för pedagogisk omsorg. 

 

 

Tidaholm 22-10-18 

 

Susanne Hammar, rektor 
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Barn och utbildningsnämnden 
Tidaholms kommun. 

 

Verksamhetsredovisning för DARETORPS LANTIS, 
Pedagogisk omsorg, Augusti-Juli 2021/2022 

Verksamheten bedrivs som Pedagogisk omsorg utifrån skollagens 25 KAP, Annan pedagogisk 
verksamhet. 

Vägledande är Läroplan för Förskolan samt Skolverkets Allmänna Råd för Pedagogisk omsorg. 

Personal 

I personalstaben ingår 3,60 % tjänst, varav 0,60 % är tillsatt med legitimerad förskollärare. 
Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret för barngruppsverksamheten. 

På konsultbasis finns pedagogisk och organisatorisk ledning av person som regelbundet träffar 
personalen för att följa upp planera och utveckla verksamheten. Besöker barngruppen, 
uppmärksammar barn i behov av särskilt stöd, träffar föräldrar vid behov och är en brygga i kontakter 
och samverkan med kommunen. 

Barngrupp 

Barngruppen har till antalet varit 18 i åldern 1 till 6 år Två barn slutade för att börja i förskoleklass 
inför läsåret 2022/23. 

 I perioder har frånvaron varit hög.  Alla föräldrar har tagit stor hänsyn till att smitta och infektioner 
ej skall spridas och därmed hållit sina barn hemma från verksamheten.  

Lokaler 

Förbättringar och renoveringar av lokaler är pågående. Köket är renoverat, köksinredning utbytt, 
diskmaskin och diskbänk är numer funktionellt placerat. Därmed är den fysiska arbetsmiljön för 
personalen klart förbättrad.   Husets fasad och entrè är dock ännu ej åtgärdat. 

Utemiljö 

Gårdens utemiljö är naturnära, med lekredskap och skuggande träd. Gården är för personalen 
överblickbar. Granne med gården finns fält, ängar och betande djur. Närhet finns också till 
naturstigar och vattendrag. 
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Pedagogisk barngruppsverksamhet 

Trygghet och trivsel 

 Planen mot Kränkande särbehandling är ett aktivt dokument som utvärderas och uppdateras 
regelbundet. 
En viktig förutsättning för Trygghet och trivsel är att alla rutinsituationer är välplanerade och därmed 
fungerande. 
Den fria leken har fasta grupper, varje grupp har en ansvarspedagog. 
Språksamlingar med sagor, rim och ramsor har sin givna tid och plats i verksamheten, så också 
utevistelse med utflykter till skog och vattendrag. 
 
Magnus Hedström har regelbundna sångstunder då även bygdens övriga förskolebarn är välkomna.   
  

Språklig medvetenhet 
Bornholmsmodellen ligger till grund i arbetet med språklig medvetenhet.   Sagor, sång, rim och 
ramsor har som brukligt sin naturliga del i verksamheten. Genom att intervjua barnen,  och på så vis 
fånga upp deras intressen planeras temaarbetet. 

Digitalisering 

Arbetet går långsamt framåt. Reglerna runt barnens användning av IPADEN är tydliga och fungerar 
väl, dock behöver det fortsatta pedagogiska barngruppsarbetet med digitalisering fortsatt utvecklas. 
Som metodbok har använts ”Pedagogisk handledning för IT i förskolan”  
  

 Förbättringsområden 
 Barnen ska (Lpfö 18) få förutsättningar att utveckla digital kompetens och använda digitala verktyg 
på ett sätt som stimulerar lärande.  För att utveckling skall ske måste personalens kompetens inom 
det pedagogiska  IT arbetet utvecklas och höjas.  Pedagogerna har inom detta område behov av 
regelbunden handledning. 

Ytterligare IPAD behöver köpas in. Denna IPAD ska vara barnens digitala hjälpmedel då verksamheten 
är förlagd ute i naturen. 

I övrigt skall verksamheten utvecklas utifrån barnens behov av omsorg och lärande. 

 

Tidaholm den 10 oktober 2022 

Personalen vid Daretorps Lantis, Ekonomiska förening 

Susanne Karlsson, Natalie Lilja, Eva Lundgren,  
 Anna Thoren. 
 
Genom/Helena Nylèn 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/361 

2022-11-02 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om revidering av riktlinje 
för skolval och skolplacering 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att revidera riktlinje för skolval och skolplacering i enlighet med 
upprättat förslag. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare antagit en riktlinje för skolval och skolplacering 
gällande barn som ska börja förskoleklass. Riktlinjen reviderades senast under år 2018.  

Förvaltningen har uppmärksammat behov av att till viss del revidera riktlinjen och har arbetat fram 
ett förslag med ändringar. Under arbetets gång har berörda rektorer, kommunjurist, skolchef och 
nämndsekreterare deltagit. En av anledningarna till revideringen är en dom som Förvaltningsrätten 
i Jönköping meddelat 2022-06-29 (mål nr 1047-22) då ett av besluten om skolplacering i 
Tidaholms kommun upphävdes.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att besluta om reviderad riktlinje för skolval och placering av elever i 
förskoleklass. Barns och vårdnadshavares rätt enligt skollagen beaktas i riktlinjen och de föreslagna 
ändringarna ligger i linje med gällande författningar. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till reviderad riktlinje ”Skolplacering och skolval inför förskoleklass i Tidaholms 

kommun”, 2022-11-02. 
 Riktlinje ”Skolplacering och skolval inför förskoleklass i Tidaholms kommun”, 2018-09-14. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 92/2022 ”Beslut om revidering av 

riktlinje för skolval och skolplacering”, 2022-10-26.   
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Skolplacering och skolval inför 
förskoleklass i Tidaholms kommun 
Inledning 
Denna riktlinje avser förtydliga regler och rutiner för skolplacering och skolval i Tidaholms kommun. 
Riktlinjen antas av barn- och utbildningsnämnden. Då Tidaholms kommun inte har några fristående 
skolor gäller denna riktlinje för de kommunala skolorna. 

Förskoleklass 
I förskoleklassens uppdrag ingår att: 

• Stimulera elevers utveckling och lärande samt att förbereda dem för fortsatt utbildning 
• Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov 
• Främja allsidiga kontakter och social gemenskap 

Förskoleklassens uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och 
lärande utifrån deras olika förutsättningar och behov. Lärarnas utmaning är att möta elevernas 
förväntningar när de kommer till förskoleklassen och förbereda dem för fortsatt utbildning med 
bibehållen lust att lära. 

Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. 

Skolplacering enligt skollagen 
Enligt skollagen 9 kap. 15 § framgår att en elev ska placeras vid den skolenhet som vårdnadshavarna 
önskar, det finns dock vissa förbehåll och det är att: 

• ingen annan elevs rättighet till en placering nära hemmet åsidosätts, 
• placeringen får inte innebära betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 

kommunen. 

Förskoleklassplacering i Tidaholms kommun 
I Tidaholms kommun görs ett skolval till förskoleklass där alla barn som är folkbokförda i kommunen 
erbjuds plats från och med höstterminen det år de fyller 6 år. 

Inför varje nytt läsår beslutar berörda rektorer och skolchef i samråd hur många elever som får plats 
vid varje enhet. 

Placering  
Rektorerna utgår i första hand från vårdnadshavarnas önskemål om placering. Skolvalsblankett skickas 
ut där föräldrarna får möjlighet att välja skola. 

Placeringen får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolenhet nära hemmet. Det 
kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär 
inte alltid att barnet blir placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. Tidaholms kommun 
har bra gång- och cykelvägar och inom tätorten bedöms ingen elev ha långt till någon av skolorna. 
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Urvalsgrunder 
När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan erbjuder, måste barn- 
och utbildningsförvaltningen bedöma vilka elever som har bäst rätt till en plats på skolan. Om ett 
urval behöver göras så ska detta ske på ett objektivt, sakligt och icke diskriminerande sätt och med 
hänsyn till vad som är bäst för samtliga elever. 

1. Särskilda skäl av allvarlig karaktär 

2. Relativ närhet 

3. Syskonförtur 

4. Absolut närhet   

5. Lottning 

Särskilda skäl av allvarlig karaktär 
Med särskilda skäl avses skäl av allvarlig karaktär eller fördyrande omständigheter för kommunen. 
Detta kan vara fall då ett barn har skyddade personuppgifter eller då hänsyn tas till barnets möjlighet 
till transport till skolan eller vid växelvist boende. 

Relativ närhet 
Varje elevs avstånd till sökt skola och andra närliggande skolor mäts i förhållande till andra elevers 
motsvarande avstånd. Mätningen avser faktisk gång- och cykelväg, inte fågelvägen. Den elev som 
förlorar mest på att inte få en plats har förtur till den. 

Bedömningen utgår ifrån en elevs avstånd i meter från folkbokföringsadressen till den sökta skolan. 
Avståndet från hemmet till den sökta skolan mäts i relation till den alternativa närmaste kommunala 
grundskolan. Dessa två mätpunkter ger tillsammans ett relativt metervärde som jämförs med 
motsvarande avstånd för de andra elever som valt skolan. Ett högre värde i differensen har företräde 
framför ett lägre värde. 

Syskonförtur 
En elev har förtur till placering vid en skola om eleven har syskon, boende på samma 
folkbokföringsadress, på aktuell skola i årskurs F-3 kommande läsår. 

Absolut närhet 
Om det står mellan två elever som har samma förutsättningar enligt ovan nämnda kriterier så är det 
den absoluta närheten som avgör och den som bor närmast får platsen. 

Lottning 
Om varken tillämpning av särskilda skäl, relativ närhet, syskonförtur eller absolut närhet är tillräckligt 
för att avgöra vilken sökande som ska ges företräde till en plats på en skola tillämpar vi lottning, som 
slumpmässigt avgör vilken av de två eleverna som ska ges platsen. 
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Överklagan 
Om man inte är nöjd med placeringen kan beslutet överklagas. 

Beslut om placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar med anledning av att ”den 
önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära 
hemmet åsidosätts”, enligt skollagen 9 kap. 15 § första stycket får överklagas till förvaltningsrätten för 
prövning av beslutets laglighet. 

Beslut om placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskat, ”på grund av att den 
önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för 
kommunen”, enligt skollagen 9 kap. 15 § andra stycket får överklagas till Skolväsendets 
överklagandenämnd. 
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Inledning  

Dessa riktlinjer avser förtydliga regler och rutiner för skolplacering och skolval i 
Tidaholms kommun. Riktlinjerna antas av barn- och utbildningsnämnden. Då 
Tidaholms kommun inte har några fristående skolor gäller dessa riktlinjer för 
de kommunala skolorna. 
 

Förskoleklass 

I förskoleklassens uppdrag ingår att: 

 Stimulera elevers utveckling och lärande samt att förbereda dem för 
fortsatt utbildning 

 Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov 

 Främja allsidiga kontakter och social gemenskap 
 
Förskoleklassens uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla 
elevers utveckling och lärande utifrån deras olika förutsättningar och behov. 
Lärarnas utmaning är att möta elevernas förväntningar när de kommer till för-
skoleklassen och förbereda dem för fortsatt utbildning med bibehållen lust att 
lära.  
 
Skollagen och läroplanen ligger till grund för verksamheten i förskoleklassen. 
 
 

Skolplacering enligt skollagen 

Enligt skollagen 9 kap 15 § framgår att en elev ska placeras vid den skolen-
heten vårdnadshavarna önskar, det finns dock vissa förbehåll och det är att:  
 

 ingen annan elevs rättighet till en placering nära hemmet åsidosätts,  

 placeringen får inte innebära betydande organisatoriska eller ekono-
miska svårigheter för kommunen.  
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Förskoleklassplacering i Tidaholms kommun 

I Tidaholms kommun görs ett skolval endast till förskoleklass där alla barn som 
är folkbokförda i kommunen erbjuds plats från och med höstterminen det år de 
fyller 6 år.  
 
Inför varje nytt läsår beslutar berörda rektorer och Barn-och utbildningschefen 
i samråd, var gränserna mellan skolornas upptagningsområden ska gå och 
därmed var gränserna för respektive barns närskola finns. Eftersom antalet 
barn i årskullarna varierar mellan åren, kan gränserna för skolornas upptag-
ningsområden förändras från ett läsår till ett annat. Rektorer och Barn-och 
utbildningschefen avgör i samråd hur många elever som får plats vid varje 
enhet. 
 

Urvalsgrunder 

När antalet elever som vill gå på en skola är större än det antal platser skolan 
erbjuder, måste barn- och utbildningsförvaltningen därför bedöma vilka elever 
som har bäst rätt till en plats på skolan. Om ett urval behöver göras så ska 
detta ske på ett objektivt, sakligt och icke diskriminerande sätt och med hän-
syn till vad som är bäst för samtliga elever. 
 
Urvalet sker utifrån följande urvalsgrunder: 
 

1. Vårdnadshavares önskemål 
2. Närhetsprincipen 
3. Jämlika skolor 
4.   a. Syskonförtur om man har syskon på lågstadiet 

b. Möjlighet till transport 
c. Särskilda skäl 

 
 

Vårdnadshavares önskemål 

Rektorerna utgår i första hand från vårdnadshavarnas önskemål om placering. 
Skolvalsblankett skickas ut i november där föräldrarna får möjlighet att välja 
skola. 
 

Närhetsprincipen 

Placeringen får inte gå ut över ett annat barns rätt till placering vid en skolen-
het nära hemmet. Det kan finnas flera skolor i kommunen som anses vara 
belägna nära hemmet så närhetsprincipen innebär inte alltid att barnet blir 
placerad i den skolenhet som ligger närmast hemmet. Tidaholms kommun har 
bra gång- och cykelvägar och inom tätorten bedöms ingen elev ha långt till 
någon av skolorna. 
 

Syskonförtur 

Om eleven har äldre syskon på lågstadiet har man rätt till förtur framför elever 
som inte har syskon på skolenheten. 
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Transport 

Transport innebär möjlighet till skolskjuts. För mer information se Riktlinjer för 
skolskjuts.  
 

Särskilda skäl 

Med särskilda skäl avses skäl av allvarlig karaktär.  
 

Överklagan 

Om man inte är nöjd med placeringen kan beslutet överklagas. Överklagandet 
ska vara skriftligt och inkomma till utbildningskontoret inom tre veckor från den 
dag man tagit del av beslutet.  
 
Beslutet kommer då att omprövas, om beslutet ändras kommer detta att med-
delas vårdnadshavaren. Om beslutet står fast kommer överklagan att skickas 
vidare till den instans som prövar överklagandet. 
 
Överklagandet ska innehålla följande:  
 

 Vilket beslut som överklagas  

 Hur ska beslutet ändras 

 Skäl till varför beslutet ska ändras 

 Eventuella handlingar som stödjer överklagan  

 Namn, adress, telefonnummer  

Vilken instans överklagandet sedan skickas vidare till beror på vilken grund 
beslutet fattats.  
 
Beslut om placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar 
med anledning av att ”den önskade placeringen skulle medföra att en annan 
elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts”, 
enligt skollagen 9 kap. 15 § första stycket får överklagas till förvaltningsrätten 
för prövning av beslutets laglighet 
 
Om beslut fattats om placering vid en annan skolenhet än den vårdnadshava-
ren önskat, ”på grund av att den önskade placeringen skulle medföra att bety-
dande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen”, 
enligt skollagen 9 kap. 15 § andra stycket överklagas till Skolväsendets över-
klagandenämnd. 

Bestämmelsen om var beslutet ska överklagas finns i 10 kap. kommunlagen.  

Överklagan skickas till: 
Barn- och utbildningskontoret 
Tidaholms kommun 
522 83 Tidaholm  
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 92 Beslut om revidering av riktlinje för skolval och 
skolplacering 
BUN 2022/361 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har sedan tidigare antagit en riktlinje för skolval och skolplacering 
gällande barn som ska börja förskoleklass. Riktlinjen reviderades senast under år 2018.  

Förvaltningen har uppmärksammat behov av att till viss del revidera riktlinjen och arbetar för 
närvarande med förslag till ändringar som bifogas kallelsen till nämnden. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om revidering av riktlinje för skolval och skolplacering”, skolchef 

Anneli Alm. 2022-10-18. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 100 Beslut om dataskyddsombud barn- och 
utbildningsnämnden 
BUN 2022/363 

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

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden.  

o utse Mats Herling till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679, 
är nämnden därmed skyldig att ha ett dataskyddsombud.  

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med samverkan om dataskyddsombud med andra kommuner i 
Skaraborg längre fram. Tidigare dataskyddsombud är numera anställd som kommunjurist i 
kommunen och har tillfälligtvis, innan lösningen är på plats, fungerat som dataskyddsombud. Detta 
är dock inte lämpligt i ett längre perspektiv, dels har kansliet inte resurser till det, dels ska 
dataskyddsombudet vara oberoende vilket gör att det kan vara svårt att kombinera med rollen 
som kommunjurist.  

I avvaktan på en eventuell ny samverkan med andra kommuner har kanslichefen genomfört en 
direktupphandling och tagit in anbud från tre externa företag som erbjuder tjänsten 
dataskyddsombud. Företaget Insatt med bas i Jönköping blev utvalt och personen som föreslås 
som dataskyddsombud heter Mats Herling. 

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

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för barn- och 
utbildningsnämnden.  

o utse Mats Herling till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om dataskyddsombud barn- och utbildningsnämnden”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-10-19. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/363 

2022-10-19 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om dataskyddsombud 
barn- och utbildningsnämnden 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för barn- och 

utbildningsnämnden.  
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för barn- och utbildningsnämnden. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av 
personuppgifter som sker i nämndens verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679, 
är nämnden därmed skyldig att ha ett dataskyddsombud.  

Tidaholms kommun har ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med samverkan om dataskyddsombud med andra kommuner i 
Skaraborg längre fram. Tidigare dataskyddsombud är numera anställd som kommunjurist i 
kommunen och har tillfälligtvis, innan lösningen är på plats, fungerat som dataskyddsombud. Detta 
är dock inte lämpligt i ett längre perspektiv, dels har kansliet inte resurser till det, dels ska 
dataskyddsombudet vara oberoende vilket gör att det kan vara svårt att kombinera med rollen 
som kommunjurist.  

I avvaktan på en eventuell ny samverkan med andra kommuner har kanslichefen genomfört en 
direktupphandling och tagit in anbud från tre externa företag som erbjuder tjänsten 
dataskyddsombud. Företaget Insatt med bas i Jönköping blev utvalt och personen som föreslås 
som dataskyddsombud heter Mats Herling. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 94 Information om rapport från Public Partner 
BUN 2022/360 

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

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att anlita Public Partner för att genomföra ett 
utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning 
samt kultur och värderingar. Public Partner har därefter upprättat en rapport med sina slutsatser. 
Vid nämndsammanträdet närvarar en representant för Public Partner för en presentation om 
innehållet i rapporten. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om rapport från Public Partner”, skolchef Anneli Alm,  

2022-10-18. 
 Slutrapport Tidaholm från Public Partner. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/360 

2022-10-18 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om rapport från 
Public Partner 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att anlita Public Partner för att genomföra ett 
utvecklingsarbete för kommunstyrelsen och nämnder kring ledning och styrning, rollfördelning 
samt kultur och värderingar. Public Partner har därefter upprättat en rapport med sina slutsatser. 
Vid nämndsammanträdet närvarar en representant för Public Partner för en presentation om 
innehållet i rapporten. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Slutrapport Tidaholm från Public Partner. 
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1 Bakgrund 

Tidaholms kommun har behov av att förtydliga olika roller i ärendeprocessen och ensa 

rutiner för att uppnå en likvärdighet i samtliga nämnder. Syftet är att med mer likvärdig 

ärendeprocess och sammanträdesrutiner göra det enklare och snabbare för förtroendevalda 

att komma in i sina uppdrag efter ett val - eller om det blir byte på olika positioner under 

mandatperioden. Den kommunala verksamheten är komplex och bunden av ett mycket stort 

antal lagar, förordningar, beslut och riktlinjer. För att politiska beslut ska bli hållbara och 

möjliga att genomföra, så måste de vila på en saklig och laglig grund. Allt sker inom 

ärendeprocessens olika steg - oavsett på vilken nivå besluten fattas - på delegation, i 

arbetsutskott, i nämnd eller i kommunfullmäktige. På själva sammanträdet finns några 

tydliga roller som har ett särskilt ansvar för hur sammanträdet leds och hur besluten 

kommer till. Det är framför allt ordföranden, föredragande tjänsteperson, ofta 

förvaltningschef eller liknande och nämndsekreterare. Ledamöternas uppgift är att lägga 

tydliga yrkanden på de förslag som de önskar att nämnden ska ta ställning till, samt fatta 

beslut. 

Tidaholms kommun genomförde ett majoritetsbyte i november 2021. Det innebar att varje 

nämnd fick en ny majoritet, liksom fullmäktige - där gjordes en omräkning. Flera 

förtroendevalda fick roller som man aldrig tidigare hade haft. 

 

2 Uppdraget 

Public Partner har fått uppdraget att genomföra ett antal intervjuer för att skapa en 

nulägesbild av arbetet med ärendeprocessen och rollförståelsen hos de utvalda 

funktionerna. I en rapport komma med förslag hur ärendeprocessen kan bli mer likvärdig i 

nämnderna och ge förslag på utbildningsinsatser där det behövs. Det är endast 6 månader 

till nästa val så en del åtgärder kan vidtas på kort sikt och andra på lite längre sikt - i 

samband med den nya mandatperioden. 

 

3 Metod 

Individuella intervjuer har genomförts digitalt av konsulterna. Med utgångspunkt från dessa 

intervjuer skrivs en rapport i den form som uppdragsgivaren föredrar. Kommunstyrelsen är 

uppdragsgivare och redovisning sker dit och till de sammanhang som uppdragsgivaren 

önskar. 

3.1 Intervjuer 

I samförstånd med uppdragsgivaren har följande funktioner valts ut till individuella intervjuer. 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, kommundirektör och nämndsekreterare 

i kommunstyrelsen. Samtliga ordföranden och vice ordföranden i alla nämnder (utom 

jävsnämnden och valnämnden) samtliga förvaltningschefer och nämndsekreterare. 
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3.2 Personkrets för intervjuerna  

Det är ärendeprocessen och tillhörande steg som studerats vilket innebär att man får gå 

igenom rutiner från inkomna/upprättade ärenden till dess att de nått sin slutinstans, vilket 

ofta är nämnden. Det innebär att under ärendeprocessens gång så är det ett antal 

”hållplatser” där olika funktioner har olika roller och ansvar. Med en god rollförståelse för 

den egna rollen men också för de andras roller kan man få en process som följer den 

lagstiftning som finns. En sådan genomgång ger också möjlighet till utveckling och 

tillvaratagande av förvaltningarnas kompetens i beredningen av ärenden. Då får de 

förtroendevalda det beslutsunderlag som behövs för att kunna fatta beslut. 

4 Ärendeprocessen  

För att illustrera ärendeprocessen och för att underlätta läsningen av rapporten lägger vi här 

in en bild som visar ärendeflödet med sina olika ”hållplatser”. 

 

 

 
 

 

Det här är en principskiss utifrån lagliga krav på beredning och beslutsmöten i nämnd. 

Utgångspunkten är Kommunallagens regler och Regeringsformens 1kap 9 § - där står: 

”Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga 

förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta 

saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408)”. Där ingår kommuner som i lagens mening är 

myndigheter. 

Med det som vägledning och med politik som beslutande organ så är det en balansgång för 
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beredda och de förtroendevalda, kollektivt, i nämnden fattar beslutet. Men längs den vägen 

kan mycket hända och för att det ska fungera väl krävs kunskap och respekt för varandras 

roller i processen. 

De anställda i förvaltningen är anställda för sin kompetens och de förtroendevalda har 

uppdrag från medborgarna via val. Den tillämpliga lagstiftningen är beslutad i Sveriges 

riksdag och utgör därmed den politiska vilja som alla måste följa. Det innebär att det är ett 

begränsat handlingsutrymme för den lokala politiken i en kommun. Det här blir särskilt 

tydligt när det gäller myndighetsutövning till exempel inom socialtjänsten, skolan, plan- och 

byggverksamhet och miljö- och räddningstjänst. Mest politiskt handlingsutrymme finns inom 

kultur och fritidsverksamhet. Här är det den lokala politiska ambitionen som avgör 

omfattningen och kvaliteten på verksamheten. När det politiska handlingsutrymmet är litet i 

en fråga kan det ibland vara frestande att låta viljan eller ideologin vinna över reglerna. Det 

är till sist de förtroendevalda som bär ansvaret för alla fattade beslut och den samlade 

kommunala verksamheten. Speciellt ansvar finns dock i enskilda ärenden med 

myndighetsutövning. 

 

4.1 Kommentarer till ärendeprocessens olika steg 

4.1.1 Registrator  

Alla ärenden ska registreras när de kommer in eller upprättas inom kommunen. Registrator 

har en viktig uppgift för ordning och reda i nämndens ärenden. En registrator kan ha olika 

uppgifter i sin tjänst. En del registratorer fördelar också ärenden på handläggare. Det 

förutsätter att handläggarna har identifierade ansvarsområden och om ett ärende kommer 

till fel handläggare ska denne går till registrator för en annan fördelning så att ärendet inte 

blir liggande. Detta är särskilt viktigt när det gäller ärenden som avgörs med 

myndighetsutövning. 

4.1.2 Handläggare 

En handläggare handlägger ärenden. Det innebär utredning, analys och förslag till beslut 

som författas i ett tjänsteutlåtande. Handläggaren sammanställer beslutsunderlaget som hör 

till ärendet. Självständig handläggning utifrån professionell kunskap, saklighet och 

opartiskhet. Rollen som handläggare är nödvändig för att en god ärendeprocess ska 

fungera. Rollen kan behöva utvecklas och medvetandegöras om vilka krav som ska ställas 

på en handläggare. Utbildning, samarbete handläggare emellan i kommunen är ett bra 

utvecklingsarbete. Man kan utveckla en form av samberedning i ärenden som berör mer än 

en nämnd, förfina konsten att göra bra föredragningar inför nämnden med flera frågor. 

Kommunen bör uppmärksamma kraven vid nyrekryteringar - till exempel färdigheter i att 

skriva enkelt, tydligt och korrekt, ha en god analytisk förmåga t ex. 

 

4.1.3 Förvaltningschef/chef 

Ansvarig chef ska granska ärendet. Om ärendet godkänns av chefen skickas det vidare till 

nämndsekreteraren. Chefen läser igenom tjänsteutlåtandet på ett översiktligt sätt. De 

närmare detaljerna diskuteras på den kommande tjänstepersonsberedningen. Det är 
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förvaltningschefen som har ansvaret för allt som lämnar förvaltningen. Om allt ser bra ut 

lämnas ärendet vidare till nämndsekreteraren för vidare handläggning. 

 

4.1.4 Nämndsekreterare 

Nämndsekreteraren sammanställer allt beslutsunderlag som ska vara färdigt inför 

beredningssammanträdet med tjänstepersoner, chef /förvaltningschef. Kontrollerar att allt är 

registrerat. Vid tjänstepersonsberedning gås underlagen igenom. Finns det tillräcklig 

bakgrund och fakta i tjänsteskrivelsen för att nämnden ska få den information som den 

behöver för att kunna fatta beslut? Hur är förslaget till beslut formulerat? Är det tillräckligt 

tydligt, är det genomförbart, är det lagligt, lämpligt, finns ekonomiska aspekter och 

finansiella förslag med? Behövs alternativa förslag till beslut? Alla fasta rubriker som finns i 

mallen för tjänstutlåtanden ska beskrivas. 

Underlagen justeras vid behov. 

 

4.1.5 Politisk beredning 

Efter tjänstepersonsberedningen skickar nämndsekreteraren ut ärendena med underlag till 

den politiska beredningen. Här deltar ordföranden och i förekommande fall även vice 

ordföranden, förvaltningschef och nämndsekreterare. Handläggare i vissa ärenden kan 

också komma att deltaga. 

Den politiska beredningen avgör om ärendet kan gå vidare till nämnden eller om ytterligare 

beredning behövs av förvaltningen. 

Efter beredningen skickar nämndsekreteraren ut föredragningslista med ärenden och 

beslutsunderlag till arbetsutskott/nämnden. 

 

4.1.6 Nämndsammanträdet 

Om det finns arbetsutskott så är det ett ytterligare steg i beredningen inför nämnden. 

Arbetsutskottet kan också från nämnden fått sig delegerad beslutanderätt i vissa grupper av 

ärenden. Sådana beslut fattas i rutinärenden - är det ett mer speciellt ärende så hänskjuts 

det till nämnden. 

Arbetsutskottet lägger förslag till beslut till nämnden. Det är ordförandens uppgift att 

sammanfatta diskussionen i ett ärende och sammanfatta förslaget till beslut innan klubban 

faller. Detta för att hela nämnden ska veta vilket beslut som ska fattas och för möjligheten 

att begära omröstning. Om ärendet är komplicerat kan ordföranden ajournera mötet en 

stund för att tillsammans med sekreteraren sortera lagda yrkanden och formulera 

propositionsordningen. 

Om ett ärende blir återremitterat går det tillbaka till förvaltningen för vidare beredning. Om 

det bordlägges så sker ingen ändring i underlaget utan det ligger oförändrat till nästa 

nämndmöte. 

Nämnsekreteraren skriver protokoll och expedierar besluten. 
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4.1.7 Cirkeln är sluten 

Registrator sammanställer alla handlingar till de av nämnden behandlade ärendena och 

säkerställer att allt är registrerat. Därefter avslutas ärendena och protokollet arkiveras. 

 

 

4.2 Vår bedömning och rekommendationer 

Det förekommer lokala varianter av ärendeprocessen som beskrivs ovan. Ibland har 

tjänstepersoner ändrat efter eget huvud, efter nämndens önskemål eller av någon annan 

orsak. 

Det finns en stor vinst med att det inte får bli för olika arbetssätt och rutiner mellan olika 

nämnder. Några skäl anförs nedan: 

 

• Rättssäkerhetsskäl - följer alla de regler som finns? Om inte, beror det på 

okunnighet eller vanor? Det är inte ett fritt val. Kommunallag och speciallagar ska 

följas och omsättas i praktisk handling. 

 

• Är det politiskt styrt hur man jobbar i ärendeprocessen? Det bör vara en 

professionell distans mellan förvaltning och politik. Det sker lättas genom att var och 

en kan, accepterar och förstår sin roll och sitt uppdrag - liksom ett gott 

samtalsklimat där man kan hjälpa varandra att fullgöra sin roll. Om det sker en 

politisk inblandning i beredning så tappar man den dynamik som är en viktig kraft 

när det gäller att komma fram i komplexa frågor. Tjänstepersoner bidrar med sin 

professionella kunskap och politiken med sin vilja och prioriteringar - allt inom 

lagarna. 

 

• Om man har en ärendeprocess som är stabil med tydliga rutiner och roller är det 

betydligt lättare att som förtroendevald komma in i ett nytt uppdrag. Förtroendet för 

förvaltningen ska vara orubbat oavsett hur den politiska organisationen ser ut. 

Tydliga rutiner hjälper till att professionalisera förvaltningen. 

 

• Ärendeprocessens fasta struktur skapar en god kultur. Man vet sin roll, sina 

befogenheter och hur man ska uppträda i olika situationer. Ett gott samarbete, 

förståelse för den andres uppdrag och roll ger goda förutsättningar att kunna lägga 

tid på rätt frågor - både för tjänstepersoner och förtroendevalda. 

 

• Ansvaret för att ärendeprocessens olika delar fungerar är förvaltningschefens och 

ordförandens i respektive nämnd. Utvecklingsarbetet av ärendeprocessen ansvarar 

kommunstyrelsen och dess förvaltning för. Förvaltningscheferna, med 

kommundirektören i spetsen, har ansvaret för att implementering av överenskomna 

förändringar sker och samtal med ordföranden om förändringar som behöver göras. 
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5 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 

Kommunledningsförvaltningen har en nyckelroll i hela kommunens verksamhet och i 

ärendeprocessen. Det handlar dels om att driva utvecklingsarbetet, dels att man är 

kommunstyrelsens förvaltning. Det innebär att man har beredningsansvaret för 

kommunstyrelsens och fullmäktiges ärenden. Det innebär också att förvaltningen har en god 

samlad bild över kvaliteten på det beslutsunderlag som kommer från nämnderna. Det är en 

viktig grund för ett gemensamt utvecklingsarbete inom nämndsekreterargruppen och för 

handläggargruppen. Ett sådant arbete pågår och det är i kommundirektörens ledningsgrupp 

och i nämndsekreterargruppen som nya steg tas. 

Kommunstyrelsen har sin uppsiktsplikt reglerad i kommunallagen kap 6:1. Där stadgas att 

kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 

ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 

Den reella omfattningen eller formerna för uppsiktsplikten finns inte reglerad men är ett 

uttryck för kommunstyrelsens samlade ansvar i kommunen och som en del i styrning och 

ledning av kommunen. 

Vår uppdragsgivare är kommunstyrelsen i Tidaholms kommun och detta uppdrag kan tolkas 

som en del i dess uppsiktsarbete. 

 

6 Kommunstyrelsen 

6.1.1 Våra iakttagelser 

 

Kommunstyrelsens ärendeprocess fungerar i allt väsentligt väl. Handläggare finns på 

förvaltningen där beredningen sker. De ärenden som kommer ifrån andra nämnder varierar i 

kvalitet vilket innebär att förvaltningen måste komplettera ärendet utöver att skriva ett eget 

tjänsteutlåtande. Kommunledningsförvaltningen har en jurist, kommunsekreterare, 

registrator och kanslichef att tillgå i beredningsarbetet. Det brister en del i följsamhet ute i 

förvaltningarna kring de direktiv som kommer från kommunledningsförvaltningen angående 

ärendeprocessen. Det finns en fastlagd ärendeprocess men den följs inte av alla 

förvaltningar och nämnder. 

Kommunstyrelsen har ny majoritet och den vill att politiken ska bli mer involverad i olika 

frågor och ärenden. Det tar sig uttryck i att man vill tydliggöra skillnaden mellan politik och 

förvaltning och staka ut riktningen för kommunen. 

Frågan om utveckling i kommunens ytterområden vs inne i Tidaholm har väckt känslor både 

inom politiken och inom flera förvaltningar. Det är en ytterskola och ett äldreboende utanför 

Tidaholm där frågan om nedläggning eller inte visat på skillnad mellan majoritet och 

opposition. 

Kommunledningsförvaltningen med kommundirektören i ledningen följer kommunens 

beslutade ärendeprocess. Det är en tydlig tjänstepersonsberedning och dialog med 

kommunstyrelsens ordförande om de ärenden som är aktuella. Beredning sker även i 

arbetsutskottet. I och med majoritetsbytet är det nya personer som ska finna sitt samarbete. 

 

Frågan huruvida förvaltningarna i kommunen färgats av den tidigare majoritetens 

uppfattning och politik efter nästan 30 års samarbete (med några avbrott under 80-90 talet) 

har kommit upp under flera av intervjuerna. Om ett eller flera partier innehar majoritet och 
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därmed makten under oerhört lång tid är det inte osannolikt att kunskap vandrar från 

förvaltningens experter och möter politikens vilja på ett för båda parter smidigt sätt. Det är 

inte helt ovanligt att vid majoritetsskiften så anses förvaltningen färgad av den tidigare 

majoriteten. Detta går naturligtvis inte att leda i bevis och är kanske inte heller sant. Det 

pekar på vikten av en professionaliserad förvaltning, en strikt ärendeprocess där roller och 

ansvar är tydliga och att man möter varandra med respekt. Då kan de förtroendevalda 

komma och gå i val eller i andra händelser och känna sig trygga med att möta en 

professionell förvaltning som tjänar både majoritet och opposition. Det är i första hand 

kommundirektörens och förvaltningschefernas ansvar att skapa förståelse hos personalen 

och ge kunskap om politikens respektive förvaltningens roll och ansvar. Det är lika viktigt att 

förmedla kunskap om vad som är tjänstepersonslogik respektive politisk logik. Det 

underlättar inte minst i komplexa ärenden. 

 

 

6.1.2 Vår bedömning och våra rekommendationer 

Kommunledningsförvaltningen behöver ta en tydligare roll i ledning och styrning kring de 

gemensamma processer som kommunstyrelsen har ansvar för. Det handlar om 

ärendeprocessen, för att få jämn kvalitet i alla nämnder. Myndighetsutövande nämnder har 

särskilda regler att hålla sig till men i princip ska det vara lika. Det kan också gälla andra 

processer, som exempelvis mål- och budget. 

Förvaltningscheferna i kommundirektörens ledningsgrupp ska komma överens om vad som 

ska gälla och sedan implementera det i sin förvaltning. Ta hjälp av varandra när det gäller 

särskilt komplexa ärenden med hög politisk halt.  

Det kan vara bra att tydliggöra vad en handläggare är, vad hen ska kunna och hur 

utredningar görs med fokus på saklighet och opartiskhet i beredningen. Även här bör 

kommunledningsförvaltningen vara ledande. 

 

7 Kultur och Fritidsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden har en väl fungerande ärendeprocess och tydliga steg från 

beredning till nämnd. Nämnden har samsyn i de flesta ärenden. Det finns tydliga riktlinjer 

och regler för olika typer av beslut, till exempel föreningsbidrag, vilken ger stadga åt 

besluten. 

Stämningen under nämndsammanträdena är god. Stöd för ordföranden finns i form av 

förvaltningschef och nämndsekreterare. Det finns ett ersättarsystem i kommunen för 

nämndsekreterare så att man går in för varandra vid vakanser. På det sättet får 

nämndsekreterarna inblick i olika nämnder och man står inte utan sekreterare om någon blir 

sjuk eller är frånvarande av annat skäl. Nämndsekreterarna har ett nätverk i kommunen där 

man driver gemensamma utvecklingsfrågor. Protokollen uppfattas som knapphändiga. 

7.1.1 Vår bedömning och rekommendationer 

Ärendeprocessen fungerar väl och utvecklingsarbete sker i den gemensamma 

nämndsekreterargruppen. Om protokollen uppfattas som knapphändiga så kan det vara 

något att se över. Tänka på läsaren helt enkelt. Eftersom det är en nytillträdd majoritet i 
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kommunen finns behov av utbildning och stöd i ordföranderollen, något som finns i flera 

nämnder av naturliga skäl. Klimatet i nämnden är konstruktivt. 

Besök i verksamheterna bör planeras och överenskommas med förvaltningschef i förväg, se 

avsnitt 11 nedan. 

 

 

8 Barn- och utbildningsnämnden 

Nämnden har ett årshjul för att vissa ärenden och rapporter kommer upp i nämnden i rätt 

tid. Det verkar styrande i den meningen att handläggarna får en påminnelse av 

nämndsekreteraren när ärendet ska upp i nämnden. Ordföranden ser handlingarna som 

följer med kallelsen när den går till arbetsutskottet. Beredningen innan kallelsen skickas 

sker med presidiet. Det händer att förvaltningen får ärenden/uppdrag av ordföranden och då 

är beredningstiden väldigt kort. Om det är uppdrag som kräver beredning bör frågan tas upp 

i nämnden och ett uppdrag ges därifrån. Enskilda förtroendevalda kan i princip inte själva ge 

uppdrag till förvaltningen. Det gäller både majoritet och opposition - men nämnden kan och 

ska göra det. 

I Barn och utbildningsnämnden är en landsbygdsskola en fråga med olika politiska viljor - 

bevarande och utveckling mot nedläggning. Ambitionen ”hela kommunen ska leva” mot 

kostnadsbesparingar och pedagogiska svårigheter. I den här frågan har förvaltningens 

opartiskhet ifrågasatts och arbetsmiljöfrågor har varit infekterade. Nu är läget bättre men 

händelserna har påverkat kulturen och förtroendet för vissa personer. 

Barn och utbildningsnämnden omtalas i kommunen som att ”där är det stökigt” - en bild som 

är på väg att ändras.  

 

8.1.1 Vår bedömning och våra rekommendationer 

Nämnden och förvaltningen har en historia av kantstötta relationer. Förvaltningens 

beslutsunderlag har ifrågasatts såsom icke opartiskt och företrädare för nämnden har 

uppträtt på ett sätt som av berörda tjänstepersoner uppfattats som kränkande. En person 

har en lång sjukskrivning som en följd av ett sådant tillfälle och tillbudsanmälningar om 

arbetsmiljön har förekommit. 

I dag råder en bättre situation men vi bedömer att den är bräcklig och behöver både vårdas 

och utvecklas. Det kan bäst ske genom att enskilda individer tar ansvar för sitt eget 

uppträdande och agerar inom sin roll och uppdrag. Förvaltningen behöver vara 

uppmärksam på vad nämnden efterfrågar för underlag och leverera det sakligt och opartiskt. 

Nämnden behöver utveckla arbetssätt att hantera frågor där man vet att det finns tydliga 

olikheter i de olika politiska partierna. Tydliga uppdrag från nämnden till förvaltningen är ett. 

Inga ärenden som inte är beredda i vederbörlig ordning ska tas upp på nämnden. Än mindre 

bli föremål för impulsiva beslut. Ärenden som väcks under ett nämndsammanträde och som 

inte finns på dagordningen ska lämnas till förvaltningen för beredning.  

Anekdotisk evidens - eller hört på stan - det har många mött. Både förtroendevalda och 

tjänstepersoner. Det är viktigt att komma ihåg den enkla omständigheten att allt folk säger 

är en partsinlaga och att kommunen företräder det allmänna som myndighet. Kommer det 

uppgifter till en förtroendevald eller en tjänsteperson så räknas det som ett ärende till 

kommunen. Det kan komma i mail, sms, samtal eller på annat sätt. Och om frågan är 

allvarlig, så är det särskilt viktigt att den utreds sakligt och opartiskt och inte okritiskt läggs 
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som grund för handlande eller beslut. Är det rena sakupplysningar som någon vill ha, ges 

dessa direkt från förvaltningen. Ett sådant arbetssätt gör det tydligt att tjänstepersoner och 

förtroendevalda har skilda uppdrag. 

Även här rekommenderas att besök av förtroendevalda i olika verksamheter bör planeras 

och överenskommas med förvaltningschefen. Samtal med personalen ute i verksamheterna 

är förstås intressanta men bör göras i ett sammanhang där personalen förstår syftet med 

besöket. 

 

 

9 Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden är sammanlagd av tidigare tekniska nämnden och 

byggnadsnämnden och har även miljöfrågor. Det innebär att förvaltningen har både 

verksamhetsdrift inom det tekniska området och myndighetsutövning när det gäller Plan- 

och Bygglagen, Miljöbalken, Vatten och avlopp samt en mängd speciallagstiftningar. Ett 

stort ansvarsområde med behov av många specialister. En omfattande delegation medför 

att många ärenden av rutinkaraktär avgörs av tjänstepersoner. 

Nämnden är inte fastighetsägare i kommunen utan förvaltare och leder kommunens egna 

byggprojekt. Nämnden har också ansvar för miljöfrågorna och miljö och livsmedelstillsyn. 

Nämnden och förvaltningen har en väl fungerande ärendeprocess och handläggarna har en 

stor ärendemängd på sina bord. 

 

En diskussion som påverkar nämndens ekonomi är frågan om internhyressystem. När en 

förvaltning säger upp en lokal så får förvaltaren bära hyreskostnaden. Här behövs en större 

samverkan mellan de olika förvaltningarna för att minimera olägenheter och oförutsedda 

kostnader - även om de sker inom samma kommunbudget. 

Många ärenden går vidare till kommunstyrelse och fullmäktige. Underlagen blir bättre och 

bättre liksom att hålla de tider som gäller när ärenden ska vara 

kommunledningsförvaltningen till handa. Ärendemängden är stor i förhållande till antalet 

handläggare så det sker en daglig prioritering av vad som är viktigast just nu. 

Förvaltningen fick ny chef 2019 och tiden fram tills nu har ägnats åt att få struktur på den 

sammanlagda förvaltningen (2018) och nu återstår kulturbygget - att få ihop delarna till en 

kultur i hela förvaltningen. Pandemin har inte gjort det möjligt att arbeta med den interna 

kulturen. 

Stämningen i nämnden är god men mötena tenderar att bli långa. 

 

9.1.1 Vår bedömning och rekommendationer 

Förvaltningen har gjort ett gott arbete för att smälta samman två förvaltningar i synnerhet 

visavi nämndens ärenden.  

Förvaltningens tjänstepersoner har många roller att bära. Inom PBL området så råder 

myndighetsutövning med strikt handläggning enligt speciallagstiftning och förvaltningslagen. 

Kommunens översiktsplan beslutas av fullmäktige och då enligt kommunallagens regler. 

Förvaltningen har också hand om miljöfrågorna i kommunen. Det innebär bland annat tillsyn 

även över kommunala verksamheter vilket kan innebära förelägganden till en annan 

verksamhetsdrivande nämnd. Det är självklart att samma krav ställs på kommunal 
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verksamhet som icke kommunal. Det är ett bra exempel på när kommunen har fler olika 

roller som måste hållas isär och respekteras. 

Livsmedelstillsyn och till den hörande avgifter kan väcka frågor hos näringsidkare. Det är 

också en myndighetsutövande uppgift för kommunen, vilket innebär att kontakter som sker 

från en näringsidkare i sådana frågor ska lämnas till förvaltningen för beredning. En enskild 

förtroendevald kan annars hamna i att man gynnar enskild persons intressen. 

Nämnden och förvaltningen behöver hjälpas åt att se till att rågången mellan de 

förtroendevaldas uppdrag och tjänstepersoners är tydlig - framför allt i myndighetsutövande 

frågor. 

Nämndens sammanträden tenderar att bli långa vilket kan bero på ärendemängden. Ett sätt 

att strama upp diskussionerna utan att det blir lågt i tak är en fastare ledning av ordföranden 

- inte minst med tanke på handläggarnas arbetsbörda så bör deras föredragningar vara 

effektiva för att inte ta mer tid i anspråk än nödvändigt. 

Den ekonomiska rapporteringen till nämnden är aldrig aktuell vilket beror på att 

sammanträdesdatum för nämnden inte är synkroniserade med brytdatum i 

ekonomisystemet.  

 

10 Social- och omvårdnadsnämnden 

Ny förvaltningschef börjar i april. Nämnden har ansvar för individ och familjeomsorg, IFO 

och äldreomsorg inklusive särskilt boende, SÄBO och Lag om stöd och service, LSS. Det 

innebär en stor mängd ärenden med myndighetsutövning och därmed krav på 

expertkunskap inom dessa områden. Det för med sig att det lokala politiska utrymmet för 

nämnden blir begränsat. Socialtjänstlagens ”skälig levnadsnivå” får inte sättas utifrån 

godtycke utan ska prövas mot lagens kriterier. En plats i SÄBO är en biståndsinsats med 

prövning av behovet hos den enskilde inte hur allmänhet, media eller de anhöriga tycker att 

det borde vara. Här är en möjlig källa till konflikt mellan de som ska handlägga enligt lagen 

och de som har en ömhjärtad uppfattning om vem som borde få en plats. En viktig fråga för 

nämndens ledamöter är att förklara för sina medborgare om hur det förhåller sig. 

Var äldreboendena ska vara placerade i kommunen rent geografiskt är en fråga som 

kommunen kan avgöra själv. På vilken beslutsnivå är olika kommunerna emellan. 

Det är mer en fråga om tillgänglig arbetskraft, ekonomin i mindre enheter, allmänna 

kommunikationer, efterfrågan på platser och situationen inom äldreomsorgen i kommunen i 

stort. 

I social- och omvårdnadsnämnden är det särskilt viktigt att ledamöter inte tar upp ärenden 

på nämnden som dels inte är beredda dels kan uppfattas som att man går enskilda 

personers ärenden. Om sådana frågor kommer en ledamot till del ska den frågan 

överlämnas till förvaltningschefen som får avgöra vad som krävs. Om ärendet rör enskilds 

förhållanden kan sekretess gälla, så ledamotens ansvar stannar vid att man överlämnat 

ärendet till förvaltningen. Sen får det gå den vanliga vägen. 

10.1.1 Vår bedömning och rekommendationer 

Socialtjänstens individ och familjeomsorg fungerar väl och har en god ärendeberedning. De 

flesta ärenden avgörs på delegation av socialsekreterarna, vilket innebär att det är relativt få 

ärenden som går till nämnden. Nämnden har intresserade ledamöter men utrymmet för 

lokala varianter på lagstiftningen är begränsade. Ordföranden har en viktig roll att se till att 
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besluten håller sig inom reglerna. Här är det otroligt viktigt att rykten och hörsägen i enskilda 

fall läggs åt sidan och att handläggning och beredning är saklig och opartisk. 

Det samma gäller inom området äldreomsorg. SÄBO - Särskilt Boende - är en 

biståndsinsats vilket betyder att beslut fattas inom ramen för myndighetsutövning och efter 

de behov som ska tillgodoses enligt kriterierna i tillämplig lagstiftning. Frågan om 

äldreboendenas placering i kommunen är fortfarande en politiskt het fråga. Det är viktigt att 

förvaltning och nämnd kan arbeta med sådana frågor på ett sätt som är professionellt. 

Förvaltningen tar fram underlag och om något fattas i det så begär nämnden ytterligare 

uppgifter. Allt ska vara faktabaserat och den analys som förvaltningen gör ska baseras på 

fakta och deras professionella kunskap. Därefter är politiken fri att fatta det beslut man 

önskar - även om det går emot förvaltningens förslag. Här är rollförståelsen otroligt viktig - 

från förvaltningen, från majoriteten och oppositionen för att kunna ta tillvara förvaltningens 

kunskap innan nämnden fattar sitt beslut.   

 

11 Till sist 

Några frågor som är mer av generell natur och rör flera nämnder tas upp här.  

 

Det är tydligt att de händelser som förvisso ligger tillbaka i tiden har skadat kulturen i 

kommunen. Det handlade om yttringar som visade på bristande förtroenden, dåligt 

uppförande hos enskilda individer och bristande respekt för varandras uppdrag. 

Händelserna kommer upp vid intervjuerna och det tyder på att såren inte har läkt men är för 

tillfället bandagerade. 

 

En kommun som vill vara framgångsrik och attraktiv för nya invånare, näringsliv och den 

nya personal som man behöver rekrytera bör vårda och utveckla sin kultur och sitt 

samarbetsklimat. För att få ut den professionella förvaltningens fulla potential måste dialog 

och samarbetsklimatet vara respektfullt och tryggt. Det är framför allt de förtroendevalda och 

kommunens chefers ansvar.  

 

Det finns en god vilja bland de intervjuade att lägga de tråkiga händelserna bakom sig men 

här räcker det inte med ord utan det är bemötandet som bygger framgång. 

Risken är annars att händelserna inte dör ut utan hålls vid liv genom att historierna berättas 

vidare. 

 

Synpunkter framkom om besök av förtroendevalda ute i verksamheterna. Det är självklart 

att de förtroendevalda ska kunna besöka olika verksamheter. Om besöken är planerade så 

kan de också vara förberedda så att de förtroendevalda får svar på sina frågor och se på 

det som de undrar över. Spontana besök eller samtal med personal kan uppfattas som 

kontrollerande, vilket i sig är ett uttryck för bristande förtroende. Både ute i verksamheten 

och i de politiska leden.  Om det finns något i en verksamhet som nämnden undrar över så 

bör man vara öppen med det och ställa frågor till förvaltningschefen. Det är nämnden samlat 

som har ansvar för verksamheterna inte enskilda förtroendevalda.  

 

Det framkommer att det finns motsättningar mellan stad och landsbygd när det gäller vilken 

kommunal verksamhet som ska finnas var. Det är politiska val och prioriteringar. Det kan 

dock vara en tillgång för kommunen att utveckla arbetssätt som är lämpade för frågor som 
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är fyllda av motsatta åsikter. Det brukar vara väl känt vilka frågor det handlar om. Ett 

allsidigt beslutsunderlag, dialoger med berörda, en helhetssyn på kommunen och en väl 

avvägd argumentation kan hjälpa. Tiden kan också vara till hjälp - att låta svåra frågor ta tid. 

 

Det finns exempel på när hastiga beslut fattats i en nämnd där konsekvenserna inte varit 

belysta. Beslut som fattas utan beredning riskerar att få konsekvenser som man inte var 

varse. Det kan leda till både kostnader, skadestånd och lagbrott samt gå miste om 

alternativa beslutsförslag. Alla ärenden ska in i ärendeprocessens rutiner om det inte är 

något som är så brådskande så att det absolut inte kan vänta. Här vilar ett stort ansvar på 

respektive ordförande i alla nämnder att inte förhastade beslut tas på nämndens möten. 

 

Det finns utbildningsbehov att beakta inför kommande mandatperiod. Givetvis 

sammanträdesteknik för de som åtar sig ett ordförandeuppdrag men också en utbildning 

med bredd kring vad det olika rollerna i kommunen har för ansvar och befogenheter, kring 

jäv och hur man driver frågor i kommunen. En del ska kanske partierna själva ta ansvar för, 

andra delar kan ske kommungemensamt. 

 

Stockholm 2022-03-31 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/399 

2022-10-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av 
framtagna åtgärder för år 2021-2022 och 
uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 
arbete med intern kontroll under år 2021-2022 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att:  
o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
o godkänna uppföljningen av barn- och utbildningsnämndens arbete med intern 

kontroll under år 2021/2022. 

Ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett tillfredsställande sätt. 

Barn- och utbildningsnämnden fastställde en intern kontrollplan för perioden 2021/2022 den  
11 november 2021 (§ 134/2021). 

Enligt riktlinjen för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till 
nämnden i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan. 

Nämnden ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att nämnden behandlar ärendet 
kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Uppföljning av åtgärder och barn- och utbildningsnämndens arbete med intern kontroll 

under år 2021-2022. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 95/2022 ”Beslut om uppföljning av 

framtagna åtgärder för år 2021-2022 och uppföljning av barn- och utbildningsnämndens 
arbete med intern kontroll under år 2021-2022”, 2022-10-26. 
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1 Inledning 
Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse, 
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: 

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

förhindra oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Intern kontrollens första del är att inventera vilka risker verksamheten utsätts för och 
vilken påverkan på verksamheten ett realiserande av dessa risker skulle ha. För de 
risker som bedöms som mer sannolika och där konsekvenserna för verksamheten 
skulle bli påtagliga eller medföra stora kostnader ska en internkontrollplan upprättas. 
Detta för att genom kontroller och åtgärder förhindra ett skadeutfall men även för att 
genom uppföljning erhålla kunskap för att kunna utveckla och förbättra verksamhetens 
olika processer. 

Enligt riktlinje för intern kontroll ska uppföljningen av kontroller och framtagna 
åtgärder som upptas i den interna kontrollplanen sammanfattas i en rapport till 
nämnden/ bolagsstyrelsen. 

Följande ska framgå av rapporten: 

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

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

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

Efter beslut i nämnden/bolagsstyrelsen ska uppföljningsrapporten skickas till 
kommunstyrelsen och kommunens revisorer. Detta ärende behandlas på 
kommunstyrelsens sammanträde i april. 
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2 Uppföljning av åtgärder 
2021/2022 

2.1 Verksamhetsrisker 

2.1.1 Sårbarhet vid liten enhet med få personal 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Åtgärder Slutdatum 

Rutin saknas. 
I dagsläget finns ingen rutin för att hantera frånvaro av personal som har specifika/unika 
arbetsuppgifter. 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-31 

2.1.2 Risk att personal anställs innan utdrag ur 
belastningsregistret har uppvisats. 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Åtgärder Slutdatum 

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

 Avslutad 
 
 
Kommentar 
 
Risken har uppmärksammats och diskuterats på ett skolledningsmöte. Ytterligare ett 
skolledningsmöte har använts för att informera om och uppdatera på vad som gäller för utdrag ur 
belastningsregistret vid nyanställning. Inför ovanstående åtgärder har undersökning gjorts bland 
skolledarna huruvida de nyanställer utan att begära utdrag ur brottsregistret. 

2022-12-31 
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Åtgärder Slutdatum 

Uppdatering på gällande rutiner för utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
Representant från personalavdelningen bjuds in till ett skolledningsmöte och uppdaterar/utbildar 
rektorer och verksamhetschefer inom detta område.  
 
För att minska risken att personal anställs innan registerutdrag uppvisats kan de som söker 
utannonserade tjänster uppmanas att beställa ett utdrag i god tid i fall de skulle väljas ut för 
anställning. En ytterligare åtgärd är att utgå från en standardformulering som kan användas på 
anställningskontraktet då utdraget är uppvisat. 
 

 Avslutad 
 
 
Kommentar 
 
Representant från personalavdelningen var med på ett skolledningsmöte, 2022-04-19, och 
informerade om vad som gäller för utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar. 
Ytterligare åtgärder har vidtagits för att förhindra att personer med anmärkningar anställs: 
Bör stå med i annonsen att den som väljs ut för anställning kommer att behöva visa ett utdrag 
från belastningsregistret och uppmanas att ha ett giltigt utdrag till hands. 
Det ska skrivas in i anställningsavtalet att "Arbetstagaren har uppvisat utdrag ur 
belastningsregistret som godkänts" 

2022-09-30 

Rutin för registerkontroll av personal som tagits fram av Tidaholms kommun. 
Enligt Lag om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg  
ska den person som valts ut för anställning eller praktik visa ett registerutdrag. Enligt lagen är det 
arbetstagaren själv, som på begäran av arbetsgivaren, ska be om utdraget från Rikspolisstyrelsen 
och detta får inte vara äldre än ett år. Ansvarig chef ska ta del av registerutdraget, granska det 
och därefter återlämna det till arbetstagare. På anställningsavtalet, under ”Övriga upplysningar” 
ska ansvarig chef sedan anteckna att arbetstagaren uppvisat ett registerutdrag som godkänts. Den 
som på arbetsgivarens begäran inte lämnar ett registerutdrag får inte anställas. 
Lagen innehåller däremot inget förbud mot att anställa en person som lämnat in ett 
registerutdrag med anteckning om brott. Arbetsgivaren ska dock vara  
mycket restriktiv i en sådan situation. Ett beslut att anställa eller tilldela praktik eller arbete till 
någon som inte visat upp registerutdrag kan upphävas om det överklagas enligt 10 kap. 
kommunallagen. Skolinspektionen kan också i sin utbildningsinspektion kritisera huvudmannen 
om lagen inte följts 
 

 Avslutad 
 
 
Kommentar 
 
Tidaholms kommun har en rutin för rekrytering, fastställd 2017-06-30, där det står om 
registerkontroll samt inhämtning av övriga intyg. 

2022-12-31 

2.1.3 Arbetet med inrymningsplan för förskolor och skolor är 
inte tillfredsställande 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
4. Allvarlig/stor inverkan 
Riskvärde 
12. Kritisk 
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Åtgärder Slutdatum 

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

 Avslutad 
 
 
Kommentar 
 
 
Plan för fortsatt arbete med utbildning av personal, verksamhetsanpassning av rutin utifrån 
verksamhetens fysiska förutsättningar samt övning för personal håller på att jobbas fram. 

2022-12-31 

I dagsläget finns ingen gemensam rutin för förvaltningen gällande inrymning. 
Arbete med att ta fram en gemensam inrymningsrutin för förvaltningens verksamheter har 
påbörjats. 
 

 Avslutad 
 
 
Kommentar 
 
Plan för fortsatt arbete med utbildning av personal, verksamhetsanpassning av rutin utifrån 
verksamhetens fysiska förutsättningar samt övning för personal håller på att jobbas fram. 

2022-12-31 

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

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Åtgärder Slutdatum 

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

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 
Eventuella larmsystem kommer att tas i beaktande efter att all personal fått en grundutbildning i 
krishantering och PDV (pågående dödligt våld) 

2022-12-31 
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Åtgärder Slutdatum 

Det finns en handlingsplan vid hot och våld i förskolan och skolan. 
Tidaholms kommun har som mål att: 
- Alla arbetstagare ska veta var och i vilka sammanhang det finns risk för att hotfulla eller 
våldsamma situationer kan uppstå på den egna arbetsplatsen.  
- Alla arbetstagare ska känna till rutinerna vid hot och våld, så att hotfulla situationer kan 
undvikas.  
- Vid hot- och våldssituationer ska arbetstagaren känna till vilka rutiner som gäller, så att 
arbetstagaren snabbt kan agera och den/de drabbade snabbt får  
den hjälp och det stöd de behöver. 
 
Arbetsgivaren ska utreda vilka risker det finns i arbetet, genomföra åtgärderna för att så långt 
som möjligt förhindra att arbetstagare utsätts för hot eller våld, samt  
kontrollera att alla känner till rutinerna. Arbetsgivaren ska också se till att det finns 
larmutrustning om så krävs och att det finns fastställda rutiner för hur en situation med hot och 
våld ska hanteras. 
 

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 
 
Plan för fortsatt arbete med utbildning av personal, verksamhetsanpassning av rutin utifrån 
verksamhetens fysiska förutsättningar samt övning för personal håller på att jobbas fram. 

2022-12-31 

2.2 Legala (juridiska) risker 

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

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Åtgärder Slutdatum 

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

 Pågående 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-31 

Arbete med att teckna personuppgiftsbiträdesavtal pågår. 
Fortsätta arbetet att teckna biträdesavtal. 
 

 Pågående med avvikelse 

2022-12-31 
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Åtgärder Slutdatum 

 
 
Kommentar 
 
Arbetet fortgår med tecknande av PUB-avtal då alla system inte är kända av förvaltningen. 
Inventering av system pågår hela tiden. Kunskapen om PUB-avtal ute i verksamheterna har ökat 
och möjligheten att teckna egna avtal för digitala tjänster/system har centraliserats. 

2.3 Informationssäkerhetsrisker 

2.3.1 Skyddade personuppgifter röjs och kommer obehöriga 
personer tillhanda. 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Åtgärder Slutdatum 

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

 Avslutad 
 
 
Kommentar 
 
Implementering och utbildning i nya systemet pågår och planen är att detta kommer vara klart till 
2023-06-30 
Denna risk har beaktats i upphandlingen. 

2022-12-31 

Det finns en rutin framtagen för Barn- och utbildningsförvaltningen gällande 
hantering av skyddade personuppgifter. 
Vårdnadshavare/elev ansvarar för att mottagande enhet får information från överlämnande enhet. 
Som regel kan unga med skyddade personuppgifter inte vara med på klassfoton. Vid tillfällen då 
det ska fotograferas på skolan t.ex. journalister kommer till skolan, elever vill ta kort på varandra 
eller om föräldrar vill ta kort vid skolavslutning måste skolan se till att personer med skyddade 
personuppgifter inte riskerar att komma med på bild eller i text. Ett alternativ kan vara att bara 
skolans personal får ta bilder och delar sedan med sig av dem på ett sätt så att barn eller elev 
med skyddade personuppgifter inte går att identifiera. 
 

 Avslutad 
 
 
Kommentar 
 

2022-12-31 

55



Barn- och utbildningsnämnd, Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 
2021/2022 9(11) 

3 Uppföljning nämndens arbete 
med intern kontroll 2021/2022 

3.1 Intern kontrollmiljö 
Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

Det finns en 
kännedom i 
organisationen om 
vad intern kontroll 
innebär. 
 
Vi utbildar och/eller 
informerar regelbundet 
om vad intern kontroll 
är för vår verksamhet 
och hur vi arbetar med 
intern kontroll. 

  Delvis 2022 2022-10-20 
 
Intern kontroll är inte 
en naturlig del i alla 
verksamheter 
 
(Anneli Ahlm) (Barn- 
och utbildningsnämnd) 

Det finns en tydlig 
struktur och 
ansvarsfördelning för 
arbetet med intern 
kontroll i 
organisationen. 
 
Förvaltningschefen tar 
ansvar för en 
fungerande intern 
kontrollmiljö och 
säkerställer att det 
utformas rutiner som 
kan behövas för den 
specifika verksamheten. 
Det finns utsedda 
ansvariga för arbetet 
med internkontrollplan 
och tillhörande 
kontroller/åtgärder 
inklusive rapportering.  
Det finns en 
dokumenterad 
tidsplanering över året 
för arbetet med intern 
kontroll. 

  Delvis 2022 2022-10-20 
 
Vi har till stor del detta 
som en rutin men kan 
förtydligas ytterligare 
 
(Anneli Ahlm) (Barn- 
och utbildningsnämnd) 

Ledningen 
informeras om fel 
och brister i 
organisationen. 
 
Vi har system och 
kanaler för att registrera 
och kommunicera 
upptäckta fel och brister 
i organisationen. 

  Delvis 2022 2022-10-20 
 
Det finns system men 
nyttjandet kan bli bättre 
 
(Anneli Ahlm) (Barn- 
och utbildningsnämnd) 

Ledningen 
informeras om 
åtgärder. 
 
Vi har system och 
kanaler för att registrera 
och kommunicera att 

  Delvis 2022 2022-10-20 
 
Det finns system men 
nyttjandet kan bli bättre 
 
(Anneli Ahlm) (Barn- 
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Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

åtgärder tas fram och 
följs upp. 

och utbildningsnämnd) 

3.2 Riskbedömning 
Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

Riskanalysen utgör 
underlag för 
internkontrollplan, 
åtgärder och 
granskningar. 
 
Arbetet med 
internkontroll utgår från 
riskanalysen och 
omfattar alla delar av 
nämndens verksamhet. 

  Ja 2022  

Samtliga 
verksamheter är 
involverade i arbetet 
med riskanalys. 
 
Medarbetare från olika 
verksamheter 
medverkar i arbetet 
med riskanalys. Risker 
bedöms utifrån 
sannolikhet och 
konsekvens, 
kategoriseras och 
dokumenteras. 

  Ja 2022  

 

Status Åtgärder Slutdatum Kommentar 

 Avslutad Inför 2022 har både 
förvaltningskontor, chefer samt 
administratörer varit 
involverade i att identifiera 
risker. 

2022-06-30 Avtalet är undertecknat 
220706 

3.3 Kontrollaktiviteter 
Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

Det finns en relevant 
och konsekvent 
genomförd 
granskningsmetodik 
 
Kontroller och åtgärder 
är dokumenterade och 
genomförs av 
medarbetare på olika 
nivåer i verksamheten.   
Granskningsmetoder 
som är mest lämpliga 
för respektive 
verksamhet används. 

  Ja 2022  

57



Barn- och utbildningsnämnd, Uppföljning av åtgärder och nämndens arbete med intern kontroll 
2021/2022 11(11) 

3.4 Information och kommunikation 
Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

Ledningsgruppen 
kommunicerar 
kontinuerligt 
internkontrollfrågor 
 
Planering och 
uppföljning av 
internkontrollarbetet 
kommuniceras 
kontinuerligt på 
övergripande nivå. 

  Delvis 2022 2022-10-20 
 
Arbetet med intern 
kontrollplan pågår men 
kan utvecklas ytterligare 
 
(Anneli Ahlm) (Barn- 
och utbildningsnämnd) 

Nya anställda får 
introduktion om 
intern kontroll 
 
Vi ser till att nya 
anställda, som en del i 
introduktionen, får 
information och 
utbildning om 
internkontrollarbete 
och sitt eget ansvar. 

  Nej 2022 2022-10-20 
 
Detta ingår inte i 
introduktionen idag 
 
(Anneli Ahlm) (Barn- 
och utbildningsnämnd) 

 

Status Åtgärder Slutdatum Kommentar 

 Försenad Information om detta läggs 
med i introduktion av nya 
chefer 

2022-10-31  

3.5 Uppföljning och utvärdering (granskning) 
Fråga  Svar, Antal Period Kommentar 

Åtgärder vidtas vid 
konstaterade 
avvikelser. 
 
Vi arbetar systematiskt 
med att sätta in åtgärder 
när vi hittar fel och 
brister i verksamheten. 
Vi följer upp att 
åtgärderna genomförs. 

  Ja 2022  

Återkoppling sker till 
förvaltningsledning 
och nämnd. 
 
Återkoppling av 
resultatet av 
internkontrollarbetet till 
förvaltnings-
/bolagsledningen görs. 

  Ja 2022  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-10-26 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 95 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 
för år 2021-2022 och uppföljning av barn- och 
utbildningsnämndens arbete med intern kontroll 
under år 2021-2022 
BUN 2021/399 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett tillfredsställande sätt. 

Barn- och utbildningsnämnden fastställde en intern kontrollplan för perioden 2021/2022 den  
11 november 2021 (§ 134/2021). 

Enligt riktlinjen för intern kontroll ska uppföljningen av åtgärderna redovisas i en rapport till 
nämnden i samband med förslag till nästkommande interna kontrollplan. 

Nämnden ska årligen följa upp arbetet med den interna kontrollen inom nämndens 
verksamhetsområde. Denna uppföljning lämnas i samband med att nämnden behandlar ärendet 
kring uppföljning av åtgärder samt antagande av intern kontrollplan. 
 
Förvaltningen arbetar för närvarande med framtagande av rapport i ärendet och väntas bifoga den 
med kallelsen till nämnden. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021-2022 och 

uppföljning av barn- och utbildningsnämndens arbete med intern kontroll under år 2021-
2022”, skolchef Anneli Alm, 2022-10-19. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/359 

2022-10-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om antagande av intern 
kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden för 
år 2022/2023 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2022/2023. 

Ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett tillfredsställande sätt. 

Planen för intern kontroll visar identifierade risker och vilka kontroller som kommer att utföras 
för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler. 

Nämndens interna kontrollplan baseras på en riskanalys. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet handlar om att identifiera och bedöma olika risker som anses förekomma inom 
verksamheten. Då verksamheten främst arbetar för att främja barns utveckling och skolgång 
bedöms ärendet indirekt beröra barn. Förvaltningen anser att förslaget till beslut inte strider mot 
barnkonventionen. 

Beslutsunderlag 
 Intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden för år 2022/2023. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 96/2022 ”Beslut om antagande av 

intern kontrollplan för barn- och utbildningsnämnden för år 2022/2023”, 2022-10-26. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten 
bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Internkontrollplan visar identifierade risker och vilka 
kontroller som kommer att utföras för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, 
effektiv och följer lagar och regler. 
Nämndens interna kontrollplan är baserad på en riskanalys. Det är rutiner/processer som 
innehåller risker med höga poäng, från 8-16, som ingår i planen. Om det inte förekommer 
risker inom nämndens verksamhetsområde som når upp till riskvärde 8-16 ska nämndens 
interna kontrollplan utgöras av de tre risker med högst riskvärde. 

 
I arbetet med att identifiera risker har följande riskkategorier använts: 

• Omvärldsrisker 
• Verksamhetsrisker 
• Redovisningsrisker 
• Finansiella risker 
• Legala (juridiska) risker 
• Risker för förtroendeskada 
• Informationssäkerhetsrisker 
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2 Årets identifierade risker och planerade kontroller 2022/2023 

2.1 Verksamhetsrisker 

Risk  Kontroll Kontrollåtgärder 

Kontrollera att information om 
hot - och vålds plan 
presenteras för alla 
medarbetare varje år 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
öka kunskapen hos alla 
medarbetare 
 
Metod - HUR? 
information på skolledarmöten 
 
Frekvens - NÄR? 
löpande under 2023 
 
Utförare - VEM? 
Rektorer och Förvaltningschef 
 

  Risk att 
skolverksamheter saknar 
rutiner för hur enheten ska 
agera då obehöriga visats på 
skolområdet. 
 
Skolan är inte en allmän plats 
utan en arbetsplats för elever 
och personal. Om det saknas 
rutiner som beskriver hur rektor 
och personal ska agera då 
obehöriga visats på 
skolområdet blir det oklart för 
medarbetarna hur sådana 
personer bör bemötas och hur 
situationen bör hanteras. Detta 
kan i sin tur leda till att 
obehöriga personer uppehåller 
sig på skolområdet och utövar 
en negativ påverkan på elever, 
personal och verksamhet. 

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

 Rutin hot och våld 

Kartläggning av specifika 
arbetsuppgifter 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
minska sårbarhet 
 
Metod - HUR? 
avstämning på inplanerat 
stabsmöte 
 
Frekvens - NÄR? 
löpande under 2023 
 
Utförare - VEM? 
Förvaltningskontoret och 
Förvaltningschef 
 

  Sårbarhet vid liten enhet 
med få personal 
 
Om någon blir sjuk eller 
frånvarande under längre tid 
kan det innebära att 
arbetsuppgifter inte är kända 
för övrig personal och därför 
glöms bort eller inte utförs. 
Även vid hemarbete kan det 
uppstå 
informationssvårigheter. 

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

 Rutin saknas 

 Personal och elever på 
förskolor och skolor kan 
komma till skada för att de är 
osäkra på hur de ska agera 
vid situationer då hot och 
våld kan förekomma. 
 
Förvaltningens verksamheter 
har olika förutsättningar för att 
hantera situationer då hot och 
våld kan förekomma. Rutiner 
och larmsystem saknas på 
flertalet enheter och de rutiner 
som finns är i vissa fall 
ofullständiga och inte 
förankrade hos personalen. 

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

Kartläggning av larmsystem 
inom barn- och 
utbildningsförvaltningens 
verksamheter 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
syftet är att kontrollera 
omfattning och kännedom av 
larmsystem. 
 
Metod - HUR? 
skaffa information om 
leverantör av larmsystem. 
 
Frekvens - NÄR? 
löpande under 2023 
 
Utförare - VEM? 
IT-samordnare 
 

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

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

 Inrymning/utbildni
ng 

Identifiera regelbundna 
kontroller 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
säkerställa att arbetsuppgifter 
utförs och följs upp. 
 
Metod - HUR? 
inom ordinarie mötestid samt 
på varje enhets ledningsgrupp 
 
Frekvens - NÄR? 
löpande under 2023 
 
Utförare - VEM? 
Förvaltningschef och 
Skolledningsgruppen 
 

  Risk att missa 
uppföljning av egen kontroll 
 
Risk att missa egenkontroller 
t.ex. inom det systematiska 
arbetsmiljöarbetet eller andra 
tillsynsärenden. Det önskas 
bättre koll på när dessa 
kontroller ligger i tid. 

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

 Uppföljning 

Identifiera vilka frågor/ärenden 
som berör flera förvaltningar 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
identifiera och prioritera som 
ska hanteras inom rätt tidsram 
 
Metod - HUR? 
dialog mellan olika 
förvaltningar 
 
Frekvens - NÄR? 
löpande under 2023 
 
Utförare - VEM? 
Förvaltningschef 
 

  Ansvarsfördelning 
mellan förvaltningar 
 
Ansvarsfördelning mellan BUF 
och andra förvaltningar. Risk 
att viktiga frågor inte hanteras 
rätt eller inom rätt tidsram. 

Sannolikhet 
3. Möjlig 
Konsekvens 
3. Kännbar 
Riskvärde 
9. Medium 

 Ansvarsfördelning 

 Rutiner är inte 
uppdaterade och kända 
 
Risk att rutiner som tagits fram 
glöms bort eller inte följs upp. 
Bör dessa kanske tas 
upp/påminnas om med jämna 
mellanrum? 

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

Kontrollera om uppdaterade 
och befintliga rutiner är kända 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
öka kunskapen om vilka rutiner 
som finns inom förvaltningen 
 
Metod - HUR? 
dialog med respektive 
skolledare på befintliga möten 
 
Frekvens - NÄR? 
löpande under 2023 
 
Utförare - VEM? 
Förvaltningschef och 
Skolledningsgruppen 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-10-26 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 96 Beslut om antagande av intern kontrollplan för 
barn- och utbildningsnämnden för år 2022/2023 
BUN 2022/359 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för internkontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett tillfredsställande sätt. 

Planen för intern kontroll visar identifierade risker och vilka kontroller som kommer att utföras 
för att följa upp att verksamheten är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler. 

Nämndens interna kontrollplan baseras på en riskanalys. 

Förvaltningen arbetar för närvarande med ett förslag till intern kontrollplan för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2022/2023. Förslaget bifogas kallelsen till nämnden. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av intern kontrollplan för barn- och 

utbildningsnämnden för år 2022/2023”, skolchef Anneli Alm, 2022-10-19. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/38 

2022-10-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Carina Ålebring-Jonsson, kvalitetsutvecklare 

Tjänsteskrivelse - Information om 
effektivitetsresultat 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Vid nämndsammanträdet redovisas förskolans, grundskolans och gymnasieskolans effektivitet för 
perioden 2019-2021. 

Syftet med att mäta effektivitet är att hitta system och modeller för en tydligare organisering, 
styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning. Effektivitetsresultaten är på så sätt ett av 
flera analysunderlag som stödjer beslutsfattare i att hitta effektiva fungerande system och modeller 
för ökar kvalitet och nöjdhet. 

Effektivitet = kvalitet x volym / resurs. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn men all nämndens verksamhet bedrivs främst i 
syfte att arbeta förebyggande och främjande till förmån för barn och elever i Tidaholms kommun. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 97/2022 ”Information om 

effektivitetsresultat”, 2022-10-26. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-10-26 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 97 Information om effektivitetsresultat 
BUN 2022/38 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid nämndsammanträdet redovisas förskolans, grundskolans och gymnasieskolans effektivitet för 
perioden 2019-2021. 

Syftet med att mäta effektivitet är att hitta system och modeller för en tydligare organisering, 
styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning. Effektivitetsresultaten är på så sätt ett av 
flera analysunderlag som stödjer beslutsfattare i att hitta effektiva fungerande system och modeller 
för ökar kvalitet och nöjdhet. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om effektivitetsresultat”, kvalitetsutvecklare Carina Ålebring 

Jonsson, 2022-10-19.  
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/64 

2022-10-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Federico Dell'Anna, förvaltningsekonom 

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

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

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Månadsrapport oktober 2022 Barn- och utbildningsnämnd.  
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 98/2022 ”Beslut om 

månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende januari-oktober år 2022”, 
2022-10-26. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 
nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november 
innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett 
förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall 
nämnden besluta om en åtgärdsplan. 
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2 Sammanfattning 
Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – oktober 2022 är 
ett överskott mot budget på 5,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,6 procent av 
periodens budget och beror till största delen på minskade personalkostnader inom 
förskoleverksamheten samt på ej periodiserade intäkter som faktureras och betalas 
terminsvis. 

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott mot budget på 2,0 miljoner. 
Överskottet beror på minskade personalkostnader inom grundskoleverksamheten som 
bidrar till att kompensera ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan. 
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3 Förvaltningsberättelse 
3.1 Nämnd 

Reglemente 

Enligt reglementet för Barn - och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra 
kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden har under år 2022 
ansvarat för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, utbildning i 
svenska för invandrare samt kommunal kulturskola. 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för KAA (kommunala aktivitetsansvaret) 
för ungdomar i åldrarna 16-19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller 
avbrutit sina studier samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom 
ramen för lag (2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare 
ansvarar nämnden för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över 
verksamheten som bedrivs i den fristående pedagogiska omsorgen Daretorps Lantis. 
Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 
och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 

Organisation 

 
Förvaltningens verksamheter omfattar 12 förskolor (varav två förskolor även har 
verksamhet förlagd till två grundskolor), fem grundskolor för åk F-6 med tillhörande 
fritidshem, en grundskola för åk 7–9, grundsärskola (träningsskola, 1-6 och 7-9), 
gymnasieskolan Rudbecksgymnasiet, Kulturskolan Smedjan samt KompetensCentrum 
som anordnar vuxenutbildning. 
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Händelser av väsentlig betydelse 

Den första delen av 2022 präglades av pandemin med hög sjukfrånvaro både bland 
barn/elever och personal. Även om pandemin har upphört finns det fortfarande mycket 
sjukfrånvaro kvar. Detta har påverkat de flesta verksamheterna under året. 

Nämndens ekonomi fortsätter att vara i balans. En hel del arbete har ägnats åt 
organisationsförändringar bl.a. inom skolledarnas uppdrag, förändrade skolområden 
samt centrala resursteamet. Detta för att hitta effektivare strukturer och hantera 
resurser rätt utifrån olika behov och förutsättningar. 

Arbetet inför budget 2023 pågår utifrån de förutsättningar som råder. Ett nytt 
pensionsavtal för offentliganställda inom kommuner och region som träder i kraft den 
1 januari 2023 innebär kraftigt ökade kostnader för nämnden. Politik och förvaltning 
har börjat titta på vilka utmaningar som finns inför kommande budgetår samt vilka 
insatser/åtgärder som påverkar budgetarbetet. 

Utredningen om ytterskolornas roll inom skolorganisationen har presenterats för 
nämnden i oktober. Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag för strategiska 
vägval i det långsiktiga arbetet med att styra och utveckla utbildningsorganisationen i 
enlighet med skollagens intentioner. 

Under året har förvaltningen fokuserat på det systematiska kvalitetsarbetet för att 
analysera och följa upp nämndens olika mål och utvecklingsområden. Detta arbete har 
gett resultat och blir ett stöd för att fortsätta förbättra vårt SKA-arbete. Arbetet med 
trygghet och lekro/studiero i alla verksamheter är en god grund och har gett hållbara 
strukturer. Bevis för detta finns dels i nöjdhetsindex från medborgare i Tidaholm men 
också i Skolinspektionens skolenkät. Här visar Tidaholms grundskolor att det finns 
goda förutsättningar för trygga lärmiljöer. 

Under läsåret har det också upphandlats ett nytt elevadministrativt system. En tidplan 
för övergången till detta system är framtagen. Utbildningarna vid respektive 
verksamhet kommer att genomföras en kort tid innan övergången genomförs. 
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4 Ekonomi 
4.1 Budgetram och investeringsmedel 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 
driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 
detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 
investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 
kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 
oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 
omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden själv vill göra, för att 
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 
verksamhet och ha en ekonomi i balans. Nämnden ska ha en långsiktighet i sina 
prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 
utveckling måste beaktas. 

4.2 Redovisning 
Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – oktober 2022 är 
ett överskott mot budget på 5,8 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,6 procent av 
periodens budget. 

Helårsprognosen för nämnden är ett överskott mot budget på 2,0 miljoner kronor 
under förutsättning att åtgärderna i åtgärdsplanen genomförs. Avvikelsen motsvarar 0,6 
procent av nämndens budgetram för år 2022. Det beräknade överskottet motsvarar 
resultatet som förskolan förväntas redovisa på grund av statligt stöd för 
sjuklönekostnader och brist på personal att rekrytera efter kompensation för ökade 
placeringskostnader på gymnasiesärskolan. 

Åtgärdsplanen innehåller åtgärder för 1,0 miljoner kronor och är framtagen i samband 
med helårsprognosen april som visade ett underskott på grund av uteblivet statsbidrag 
för läxhjälpsverksamheten samt ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan. De 
flesta åtgärderna i åtgärdsplanen är redan genomförda och bidrar till senaste 
prognosen. 

Jämfört med föregående prognos (september-månad 2022) har överskottet mot 
budget ökat med 2,0 miljoner kronor. Förändringen beror i huvudsak på överskottet 
på förskola som blir 1,0 miljoner kronor större än vid tidigare prognoser samt på 
prognosen för grundskolan som har ändrats från -1,0 miljoner kronor till en budget i 
balans. Detta beror på att statsbidraget som grundskolan har fått under höstterminen 
förväntas kunna finansiera kostnader för särskilt stöd och minskade intäkter från 
Migrationsverket. I enlighet med åtgärdsplanen har organisationen för läxhjälp inte 
anpassats under höstterminen. 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Helårs-
prognos x 352 6

18 
353 1

18 
352 6

18 
352 6

18 x x 352 6
18 

352 6
18 

350 6
18   

Budgetr
am  352 6

18 
352 6

18 
352 6

18 
352 6

18   352 6
18 

352 6
18 

352 6
18   

Avvikelse 
(mnkr)  0 -500 0 0   0 0 2 000   

Avvikelse 
(%) 0 0 -0,1 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 
Avvikelse 

mot budget 
2022 

Utfall 2021 

 2022-01-01 
2022-10-31 

2022-01-01 
2022-10-31 

2022-01-01 
2022-10-31 

2021-01-01 
2021-10-31 

Verksamhetens intäkter 61 615 58 058 3 557 75 338 

Verksamhetens kostnader -343 389 -345 660 2 271 -351 929 

- varav personalkostnader -221 050 -222 193 1 143 -231 672 

Verksamhetens 
nettokostnader -281 774 -287 602 5 828 -276 591 

Budgetram 287 602 287 602 0 277 318 

Nämndens avvikelse 5 828 0 5 828 727 

 

   Ack. 202201 - 202210  Helår 2022 

Verksamhet 
procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse  Budget 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 586 843 257  1 012 

Musikskola / 
kulturskola 

 3 426 3 740 314  4 626 

Förskola  68 035 72 268 4 233  88 663 

Fritidshem  15 443 15 978 536  19 410 

Grundskola inkl. 
FK 

 125 277 125 949 672  154 758 

Obligatorisk 
särskola 

 6 822 7 665 843  9 363 

Gymnasieskola  47 158 47 420 261  58 148 

Gymnasiesärskola  5 042 4 643 -399  5 572 

KC  9 987 9 097 -890  11 065 

Totalt  281 775 287 602 5 828  352 617 
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Under perioden januari – okt avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period 
på följande sätt: 

• Avvikelsen för förskoleverksamheten är ett överskott motsvarande 4,2 miljoner 
kronor. Överskottet orsakas till största delen av att verksamheten har fått 
intäkter från staten för att täcka ökade sjuklönekostnader samtidigt som det 
har varit svårt att rekrytera både ordinarie förskole pedagoger och vikarier. 

• Grundskolan har ett överskott på 0,67 miljoner. Överskottet inkluderar 
intäkter i form av statsbidrag som har blivit redovisade och periodiserade i 
oktober. 

• Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett överskott motsvarande 0,26 
miljoner kronor. Intäkterna till elevboendet för höstterminen 2022 är 
periodiserade och bidrar till en budget i balans för verksamheten. 

• Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 0,89 
miljoner kronor. Underskottet orsakas av att statsbidrag för gymnasial 
vuxenutbildning som vi söker gemensamt i Skaraborg betalas ut terminsvis i 
efterskott utifrån producerade poäng. 

4.2.2 Helårsprognos nämnd 

  Prognos 
2022 Budget 2022 

Avvikelse 
Prognos 
- Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 74 637 68 716 5 921 92 353 

Verksamhetens kostnader -425 255 -421 334 -3 921 -432 816 

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

Verksamhetens nettokostnader -350 618 -352 618 2 000 -340 463 

Budgetram 352 618 352 618 0 340 485 

Nämndens avvikelse 2 000 0 2 000 22 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

att 2022 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (intäktsbortfall eller 
merkostnader är inte budgeterade) 

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

att förskolan Rosenberg tas i bruk 1 januari 2022. 

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

att verksamheterna ryms inom befintliga lokaler. 

att antalet program är oförändrat ht 2022 på Rudbecksgymnasiet. 

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

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

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har påverkats av pandemin vilket medför 

• ökade kostnader i form av sjuklöner. 
• ökade kostnader för riktade insatser mot effekterna på undervisningen som 

pandemin har haft. 

Barn- och utbildningsnämnden nämnden har erhållit utökade statliga bidrag om 1,6 
miljoner kronor från skolverket, vilket avser insatser mot undervisning i grundskola 
och gymnasiet. Samt 2,1 miljoner från staten för ersättning av höga sjuklönekostnader 
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tom mars 2022. 

Åtgärdsplan 

Följande åtgärdsplan innehåller åtgärder för 1,0 miljoner kronor och är framtagen i 
samband med helårsprognosen april som visade ett underskott på grund av uteblivet 
statsbidrag för läxhjälpsverksamheten samt ökade placeringskostnader på 
gymnasiesärskolan. De flesta åtgärderna i åtgärdsplanen är redan genomförda och 
bidrar till senaste prognosen. 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklud
erad i 

progno
s 

(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 npassningar 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 

Samtliga Fortbildning 202205 ja 100   Hålla inne med medel 
för övergripande 
inköp såsom datorer 

Förskolan Fortbildning 202205 ja 200   Delvis överskott från 
VT, räknar med 
oförändrad 
verksamhet HT 

        

        

        

        

Totalt 1 000 500   

*Anpassningen på organisationen kring läxhjälp för 2022 finns kvar som en tänkt åtgärd 
2023 då vi inte ser hur vi skall kunna finansiera det på sikt utan statsbidraget. 
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5 Personal 
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2022-01-01 - 2022-10-
31 

2021-01-01– 2021-12-
31 

2020-01-01 – 2020-12-
31 

Antal anställda 483 495 500 

- Kvinnor 398 405 418 

- Män 85 90 82 

Könsfördelning (andel 
kvinnor, %) 82,4 81,8 83,6 

Könsfördelning (andel 
män, %) 17,6 18,2 16,4 

    

Antal årsarbetare 476 489 494 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
(%) 

98,6 98,8 98,8 

Sjukfrånvaro (%) 6,0 4,8 6,2 

 

Trots en stor förvaltning med många anställda är sjukfrånvaron ändå låg, vilket tyder på 
en arbetsmiljö som är god samt gott ledarskap. 

Detta fanns tydliga bevis för i den senaste medarbetarenkäten där det inom i princip 
alla områden var ett högre värde än tidigare år och där BUN visade bättre resultat än 
andra förvaltningar. 

 

Analys mot föregående år 

Under 2021 bildades måltidsenheten under Samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kökspersonalen i Barn-och utbildningsförvaltningen flyttades till den nya enheten, detta 
gjorde att antalet anställda inom BUN gick ner. Under samma år så utökades 
ungdomsboendet och flera anställningar, med störst andel mot förskolans verksamhet 
gick över från tillfälliga anställningar till tillsvidareanställningar. Detta gjorde att effekten 
av kökspersonalens flytt dämpades. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-10-26 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 98 Beslut om månadsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari-oktober år 
2022 
BUN 2022/64 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

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

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

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

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

januari-oktober år 2022”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-10-19. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/201 

2022-11-02 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om arbetet med 
verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och 
utbildningsnämnden för år 2023 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige väntas revidera den strategiska plan och budget för år 2023-2025 som 
beslutades vid dess sammanträde den 27 juni. 

I väntan på kommunfullmäktiges beslut lämnar förvaltningen information i ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet kan i stor utsträckning komma att påverka barn och elever i barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter. Ekonomiska anpassningar kan få konsekvenser i form av 
att resurser och lokaler kan komma att förändras. 

Beslutsunderlag 
 Verksamhetsplan och budget 2023 barn- och utbildningsnämnd. 
 Anpassningar grundskola 2023 - Risk och konsekvensanalys. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 99/2022 ”Information om arbetet 

med verksamhetsplan och detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden för år 2023”, 
2022-10-26. 

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 109/2022 ”Barn- och utbildningsnämndens 
ekonomiska förutsättningar inför år 2023”, 2022-10-05. 
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1 Inledning 
Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att genomföra, samordna och följa 
upp kommunens arbete med de strategiska målen. Barn- och utbildningsnämnden, 
kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden samt social- och 
omvårdnadsnämnden uppdras att formulera verksamhetsmål som omsätter 
kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och strategier till konkret 
utvecklingsarbete. 

Nämnden ansvarar för att utföra de uppgifter som kommunfullmäktige har tilldelat 
nämnden genom reglementet. Nämnden ansvarar vidare för att fastställda mål och 
åtaganden uppnås inom tilldelad budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter 
inom den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Nämnden fastställer sin 
verksamhetsplan och beslutar om den tilldelade budgetramens fördelning till sina 
verksamheter. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och oförutsedda utgifter 
ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och omfördelningar inom tilldelad 
budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 
som nämnden själv beräknar och de prioriteringar som nämnden vill göra, för att 
utifrån kommunfullmäktiges beslut om mål och budget bedriva en bra och effektiv 
verksamhet och ha en ekonomi i balans. 

Nämnden ska ha en långsiktighet i sina prioriteringar och i grunden se över befintlig 
verksamhet samtidigt som nödvändig utveckling måste beaktas. I övrigt hänvisas till 
kommunens ekonomistyrningsprinciper beträffande nämndens ansvar. 
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2 Nämndens uppdrag 
Enligt reglementet för Barn - och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra 
kommunens uppgifter enligt skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar för 
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för 
invandrare samt kommunal kulturskola. 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för prövning och beslut om mottagande 
av elev till gymnasiesärskola, KAA (kommunala aktivitetsansvaret) för ungdomar i 
åldrarna 16–19 år som har valt att inte studera på gymnasiet eller avbrutit sina studier 
samt samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare inom ramen för lag 
(2010:197) om etableringsansvar för nyanlända invandrare. Vidare ansvarar nämnden 
för skolskjuts i Tidaholms kommun samt utövar tillsyn över verksamheten som bedrivs 
i den fristående pedagogiska omsorgen Daretorps Lantis. 

Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen, av central betydelse för nämndens verksamhetsområden 
och det arbete som Barn- och utbildningsförvaltningen utför. 
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2.1 Förvaltning 
Varje nämnd har en förvaltning till sitt förfogande för att utföra sitt uppdrag. 

Förvaltningens verksamheter omfattar 12 förskolor (två av förskolorna har även 
verksamhet förlagd till två grundskolor), fem grundskolor åk F-6 med tillhörande 
fritidshem, en grundskola åk 7–9, grundsärskola (åk 1-6, åk 7-9 samt träningsskola), en 
gymnasieskola, en kulturskola samt vuxenutbildning. 
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2.2 Personal 
Enligt Skolverkets prognos behöver totalt cirka 153 000 lärare och förskollärare 
examineras fram till 2035. Med dagens nivåer av antal nybörjare och andel som tar 
examen beräknas cirka 141 000 lärare och förskollärare examineras under perioden. 
Det kommer därmed att saknas omkring 12 000 behöriga lärare och förskollärare år 
2035. Bristen väntas bli störst på yrkeslärare i gymnasieskolan och ämneslärare i 
grundskolans årskurs 7–9. Det kommer även att fattas förskollärare och 
grundskollärare med inriktning mot årskurs 4–6. 
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2.3 Omvärldsanalys 
Skolverket kommer tillsammans med SPSM, Skolinspektionen och 
Skolforskningsinstitutet genomföra insatser för att bidra till ökad kvalitet och 
likvärdighet i utbildningen som barn och elever får i förskola och skola. Med start i 
oktober 2022 kommer Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) att 
erbjuda skolhuvudmän återkommande kvalitetsdialoger. Samtliga huvudmän för 
förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning och fritidshem kommer 
att erbjudas kvalitetsdialog inom tre år. 

Syftet med dialogerna är att underlätta och stärka huvudmännens systematiska 
kvalitetsarbete och att bidra till ökad kvalitet och likvärdighet i skolan i förhållande till 
det kvalitetssystem bestående av nationella målsättningar, delmål, indikatorer och 
framgångsfaktorer som just nu utarbetas på myndigheterna. Dialogerna kommer att 
utgå från områdena likvärdighet, kvalitet samt barns och elevers utveckling och lärande 
och frågor som huvudmannen identifierat som viktiga att diskutera. En annan viktig del 
handlar om att skapa delaktighet i organisationen. 
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3 Verksamhetsmål 
Nämndens verksamhetsmål knyter an till kommunfullmäktiges strategiska och 
finansiella mål. Varje strategiskt mål är knutet till ett antal globala mål i Agenda 2030. 
Nämndens verksamhetsmål bidrar på så sätt även till kommunens arbete med FN:s 
globala mål. 

Kommunfullmäktiges mål är fördelade på sex målområden: 

• Attraktiv kommun 
• Medborgaren i fokus 
• Ett miljömässigt hållbart samhälle 
• Ett starkt och växande näringsliv 
• Attraktiv arbetsplats 
• God ekonomi 
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3.1 Målområde: Attraktiv kommun 

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

 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

Elever i åk 5: Tycker du 
att lärarna varierar 
lektionerna så att ni får 
arbeta på olika sätt? 
Andel som svarat "Helt 
och hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

  84,9  

Elever i åk 8: Tycker du 
att lärarna varierar 
lektionerna så att ni får 
arbeta på olika sätt? 
Andel som svarat "Helt 
och hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

    

Gymnasieelever i år 2: 
Tycker du att lärarna 
varierar lektionerna så 
att ni får arbeta på 
olika sätt? Andel som 
har svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

    

Elever i åk 5: Hur ofta 
tycker du att 
skolarbetet är för lätt? 
Andel som svarat 
"Alltid" eller "Ofta", (%) 

    

Elever i åk 8: Hur ofta 
tycker du att 
skolarbetet är för lätt? 
Andel som svarat 
"Alltid" eller "Ofta", (%) 

  10,1  

Gymnasieelever i år 2: 
Hur ofta tycker du att 
skolarbetet är för lätt? 
Andel som har svarat 
"Alltid" eller "Ofta", (%) 

    

Elever i åk 5: Hur ofta 
tycker du att 
skolarbetet är för 
svårt? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

  8,7  

Elever i åk 8: Hur ofta 
tycker du att 
skolarbetet är för 
svårt? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

Gymnasieelever i år 2: 
Hur ofta tycker du att 
skolarbetet är för 
svårt? Andel som har 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

  40,4  

Elever i åk 5: Hur ofta 
får du den hjälp du 
behöver under 
lektionerna? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

  86,5  

Elever i åk 8: Hur ofta 
får du den hjälp du 
behöver under 
lektionerna? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

  69,7  

Gymnasieelever i år 2: 
Hur ofta får du den 
hjälp du behöver under 
lektionerna? Andel som 
har svarat "Alltid" eller 
"Ofta", andel (%) 

  70,8  

Elever i åk 5: Tycker du 
att du får den hjälp du 
behöver från skolan för 
att klara skolarbetet? 
Andel som svarat "Helt 
och hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

  88,9  

Elever i åk 8: Tycker du 
att du får den hjälp du 
behöver från skolan för 
att klara skolarbetet? 
Andel som svarat "Helt 
och hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

  68,7  

Gymnasieelever i år 2: 
Tycker du att du får 
den hjälp du behöver 
från skolan för att klara 
skolarbetet? Andel som 
har svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  66,3  

Elever i åk 5: Tycker du 
att lärarna får dig att 
tro på dig själv i 
skolarbetet? Andel som 
svarat "Helt och hållet" 
eller "Till stor del", (%) 

  84,9  

Elever i åk 8: Tycker du 
att lärarna får dig att 
tro på dig själv i 
skolarbetet? Andel som 
svarat "Helt och hållet" 
eller "Till stor del", (%) 

  58,6  

Gymnasieelever i år 2: 
Tycker du att lärarna 
får dig att tro på dig 
själv i skolarbetet? 

  58,4  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

Andel som har svarat 
"Helt och hållet" eller 
"Till stor del", (%) 

Elever i åk 5: Tycker du 
att du får veta hur det 
går för dig i 
skolarbetet? Andel som 
svarat "Helt och hållet" 
eller "Till stor del", (%) 

  84,9  

Elever i åk 8: Tycker du 
att du får veta hur det 
går för dig i 
skolarbetet? Andel som 
svarat "Helt och hållet" 
eller "Till stor del", (%) 

  62,7  

Gymnasieelever i år 2: 
Tycker du att du får 
veta hur det går för dig 
i skolarbetet? Andel 
som har svarat "Helt 
och hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

  67,4  

Elever i åk 5: Tycker du 
att lärarna förklarar 
vad du behöver kunna 
för att nå 
kunskapskraven? Andel 
som svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  92  

Elever i åk 8: Tycker du 
att lärarna förklarar 
vad du behöver kunna 
för att nå 
kunskapskraven? Andel 
som svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  65,7  

Gymnasieelever i år 2: 
Tycker du att lärarna 
förklarar vad du 
behöver kunna för att 
nå kunskapskraven? 
Andel som har svarat 
"Helt och hållet" eller 
"Till stor del", (%) 

  77,5  

Elever i åk 5: Tycker du 
att utvecklingssamtalet 
är till hjälp för dig i 
skolarbetet? Andel som 
svarat "Väldigt mycket" 
eller "Ganska mycket", 
(%) 

  73  

Elever i åk 8: Tycker du 
att utvecklingssamtalet 
är till hjälp för dig i 
skolarbetet? Andel som 
svarat "Väldigt mycket" 
eller "Ganska mycket", 
(%) 

    

Gymnasieelever i år 2: 
Tycker du att 

  46,1  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

utvecklingssamtalet är 
till hjälp för dig i 
skolarbetet? Andel som 
har svarat "Väldigt 
mycket" eller "Ganska 
mycket", (%) 

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

    

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

    

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

94,6 92,9   

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

86,5 90,1   

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

89,7 94,4   

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

73,8 78,9   

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

70,31 75 65,93  

Elever i åk 9 
genomsnittligt 
meritvärde kommunala 
skolor (modellberäknat 
värde) 

216,09 224,55   

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

86,2 84,8 78,4  

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

73,12 65,98   

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 

13,4 14,28   
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

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

85,79 81,21   

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

34 35   

Personaltäthet, 
inskrivna barn per 
årsarbetare i förskolan, 
lägeskommun, antal 

4,87 4,47   

Barn per barngrupp i 
förskola, lägeskommun, 
antal 

15,6 15,2   

Förskollärartäthet, 
antal barn/lärare med 
förskollärarlegitimation, 
lägeskommun 

14,1 12,9   

Elever i åk 5: Hur ofta 
är det arbetsro på 
lektionerna? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

  56,4  

Elever i åk 8: Hur ofta 
är det arbetsro på 
lektionerna? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

  63,6  

Gymnasieelever i år 2: 
Hur ofta är det 
arbetsro på 
lektionerna? Andel som 
har svarat "Alltid" eller 
"Ofta", andel (%) 

  58,5  

3.1.2 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter följer upp och samverkar systematiskt för att 
främja barn och elevers skolnärvaro? 

 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Elever i åk 5: Hur 
nöjd är du med din 
skola? Andel som 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  92,8  

Elever i åk 8: Hur 
nöjd är du med din 
skola? Andel som 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  74,8  

Gymnasieelever i år 2: 
Hur nöjd är du med 
din skola? Andel som 

  75,3  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

har svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

Elever i åk 5: Hur ofta 
är det så stökigt på 
lektionerna att du har 
svårt att koncentrera 
dig? Andel som svarat 
"Aldrig" eller "Sällan", 
(%) 

  58,7  

Elever i åk 8: Hur ofta 
är det så stökigt på 
lektionerna att du har 
svårt att koncentrera 
dig? Andel som svarat 
"Aldrig" eller "Sällan", 
(%) 

    

Gymnasieelever i år 2: 
Hur ofta är det så 
stökigt på lektionerna 
att du har svårt att 
koncentrera dig? 
Andel som har svarat 
"Aldrig" eller "Sällan", 
andel (%) 

    

Elever i åk 5: Hur ofta 
får lärarna dig att bli 
intresserad av 
skolarbetet? Andel 
som svarat "Alltid" 
eller "Ofta", (%) 

  52,4  

Elever i åk 8: Hur ofta 
får lärarna dig att bli 
intresserad av 
skolarbetet? Andel 
som svarat "Alltid" 
eller "Ofta", (%) 

    

Gymnasieelever i år 2: 
Hur ofta får lärarna 
dig att bli intresserad 
av skolarbetet? Andel 
som har svarat 
"Alltid" eller "Ofta", 
andel (%) 

  37,1  

Elever i åk 5: Känner 
du dig trygg i skolan? 
Andel som svarat 
"Helt och hållet" eller 
"Till stor del", (%) 

  94,5  

Elever i åk 8: Känner 
du dig trygg i skolan? 
Andel som svarat 
"Helt och hållet" eller 
"Till stor del", (%) 

  87,9  

Gymnasieelever i år 2: 
Känner du dig trygg i 
skolan? Andel som 
har svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  87,6  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Elever i åk 5: Känner 
du dig rädd för andra 
elever i skolan? Andel 
som svarat "Aldrig" 
eller "Sällan", (%) 

  92,8  

Elever i åk 8: Känner 
du dig rädd för andra 
elever i skolan? Andel 
som svarat "Aldrig" 
eller "Sällan", (%) 

  88,9  

Gymnasieelever i år 2: 
Känner du dig rädd 
för andra elever i 
skolan? Andel som 
har svarat "Aldrig" 
eller "Sällan", andel 
(%) 

    

Elever i åk 5: Känner 
du dig rädd för någon 
lärare eller annan 
vuxen i skolan? Andel 
som svarat "Aldrig" 
eller "Sällan", (%) 

  94,4  

Elever i åk 8: Känner 
du dig rädd för någon 
lärare eller annan 
vuxen i skolan? Andel 
som svarat "Aldrig" 
eller "Sällan", (%) 

  96  

Gymnasieelever i år 2: 
Känner du dig rädd 
för någon lärare eller 
annan vuxen i skolan? 
Andel som har svarat 
"Aldrig" eller "Sällan", 
(%) 

  87,6  

Elever i åk 5: Litar du 
på att de vuxna i 
skolan gör tillräckligt 
om någon elev blir illa 
behandlad? Andel som 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  91,3  

Elever i åk 8: Litar du 
på att de vuxna i 
skolan gör tillräckligt 
om någon elev blir illa 
behandlad? Andel som 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  69,7  

Gymnasieelever i år 2: 
Litar du på att de 
vuxna i skolan gör 
tillräckligt om någon 
elev blir illa 
behandlad? Andel som 
har svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  74,1  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Elever i åk 5: Tycker 
du att de vuxna i 
skolan har koll på vad 
som händer på 
rasterna? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

    

Elever i åk 8: Tycker 
du att de vuxna i 
skolan har koll på vad 
som händer på 
rasterna? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

  53,6  

Gymnasieelever i år 2: 
Tycker du att de 
vuxna i skolan har koll 
på vad som händer på 
rasterna? Andel som 
har svarat "Alltid" 
eller "Ofta", andel (%) 

  33,7  

Elever i åk 5: Hur 
tycker du att eleverna 
bemöter varandra i 
skolan? Andel som 
svarat "Mycket bra" 
eller "Ganska bra", 
(%) 

  92,9  

Elever i åk 8: Hur 
tycker du att eleverna 
bemöter varandra i 
skolan? Andel som 
svarat "Mycket bra" 
eller "Ganska bra", 
(%) 

  92,9  

Gymnasieelever i år 2: 
Hur tycker du att 
eleverna bemöter 
varandra i skolan? 
Andel som har svarat 
"Mycket bra" eller 
"Ganska bra", andel 
(%) 

  91  

Elever i åk 5: Tycker 
du att lärarna 
behandlar alla elever 
lika oavsett om de är 
flickor, pojkar eller 
har annan 
könsidentitet? Andel 
som svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  84,2  

Elever i åk 8: Tycker 
du att lärarna 
behandlar alla elever 
lika oavsett om de är 
flickor, pojkar eller 
har annan 
könsidentitet? Andel 
som svarat "Helt och 

  66,6  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

Gymnasieelever i år 2: 
Tycker du att lärarna 
behandlar alla elever 
lika oavsett om de är 
flickor, pojkar eller 
har annan 
könsidentitet? Andel 
som har svarat "Helt 
och hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

  65,2  

Elever i åk 5: Känner 
du dig orättvist 
behandlad av någon 
lärare eller annan 
vuxen i skolan? Andel 
som svarat "Aldrig" 
eller "Sällan", (%) 

  91,3  

Elever i åk 8: Känner 
du dig orättvist 
behandlad av någon 
lärare eller annan 
vuxen i skolan? Andel 
som svarat "Aldrig" 
eller "Sällan", (%) 

  76,8  

Gymnasieelever i år 2: 
Känner du dig 
orättvist behandlad av 
någon lärare eller 
annan vuxen i skolan? 
Andel som har svarat 
"Aldrig" eller "Sällan", 
(%) 

  73,1  

Elever i åk 5: Känner 
du att du kan vara dig 
själv i skolan? Andel 
som svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  89,7  

Elever i åk 8: Känner 
du att du kan vara dig 
själv i skolan? Andel 
som svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  77,8  

Gymnasieelever i år 2: 
Känner du att du kan 
vara dig själv i skolan? 
Andel som har svarat 
"Helt och hållet" eller 
"Till stor del", (%) 

  83,2  

Elever i åk 5: Hur ofta 
är det arbetsro på 
lektionerna? Andel 
som svarat "Alltid" 
eller "Ofta", (%) 

  56,4  

Elever i åk 8: Hur ofta 
är det arbetsro på 
lektionerna? Andel 
som svarat "Alltid" 
eller "Ofta", (%) 

  63,6  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

Gymnasieelever i år 2: 
Hur ofta är det 
arbetsro på 
lektionerna? Andel 
som har svarat 
"Alltid" eller "Ofta", 
andel (%) 

  58,5  

Elever i åk 5: Känner 
du att det finns någon 
vuxen i skolan som 
bryr sig om hur du 
mår? Andel som 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  90,4  

Elever i åk 8: Känner 
du att det finns någon 
vuxen i skolan som 
bryr sig om hur du 
mår? Andel som 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till stor 
del", (%) 

  70,7  

Gymnasieelever i år 2: 
Känner du att det 
finns någon vuxen i 
skolan som bryr sig 
om hur du mår? 
Andel som har svarat 
"Helt och hållet" eller 
"Till stor del", (%) 

  65,2  

Elever i åk 5: Hur lätt 
eller svårt är det att få 
hjälp av elevhälsan till 
exempel 
skolsköterskan? Andel 
som svarat "Mycket 
lätt" eller "Ganska 
lätt", (%) 

  79,4  

Elever i åk 8: Hur lätt 
eller svårt är det att få 
hjälp av elevhälsan till 
exempel 
skolsköterskan? Andel 
som svarat "Mycket 
lätt" eller "Ganska 
lätt", (%) 

  70,7  

Gymnasieelever i år 2: 
Hur lätt eller svårt är 
det att få hjälp av 
elevhälsan till exempel 
skolsköterskan? Andel 
som har svarat 
"Mycket lätt" eller 
"Ganska lätt", andel 
(%) 

  68,5  

Genomgång av 
kränkningsanmälningar 
är genomförd 

    

Genomgång av 
skolfrånvara 
genomförd 
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3.2 Målområde: Medborgaren i fokus 

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

 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

Relation mellan 
prov och betyg 
Gymnasieelever 
svenska 1 som fått 
ett lägre betyg än 
provbetyg för 
ämnesprov i 
svenska, kommunala 
skolor, andel (%) 
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

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

    

Elever i åk 9 som 
fått ett högre betyg 
än provbetyg för 
ämnesprov i 
matematik, 

    

103



Barn- och utbildningsnämnd, Verksamhetsplan och budget 2023 22(37) 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

kommunala skolor, 
andel (%) 

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

    

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

    

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

    

Elever i åk 5: Hur 
nöjd är du med din 
skola? Andel som 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

  92,8  

Elever i åk 8: Hur 
nöjd är du med din 
skola? Andel som 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

  74,8  

Gymnasieelever i år 
2: Hur nöjd är du 
med din skola? 
Andel som har 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

  75,3  

Elever i åk 5: Hur 
ofta förklarar 
lärarna vad du ska 
göra på lektionerna 
så att du förstår? 
Andel som svarat 
"Alltid" eller "Ofta", 
(%) 

  93,6  

Elever i åk 8: Hur 
ofta förklarar 
lärarna vad du ska 
göra på lektionerna 
så att du förstår? 
Andel som svarat 
"Alltid" eller "Ofta", 
(%) 

  84,9  

Gymnasieelever i år 
2: Hur ofta 
förklarar lärarna 

  73  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 Målvärde 2023 

vad du ska göra på 
lektionerna så att 
du förstår? Andel 
som har svarat 
"Alltid" eller "Ofta", 
andel (%) 

Pedagogisk personal 
grundskolan: I 
vilken utsträckning 
bedrivs det ett 
arbete i skolan för 
att säkerställa att 
bedömningar och 
omdömen/betyg är 
likvärdiga? 

  65  

Pedagogisk personal 
grundskolan: I 
vilken utsträckning 
samverkar du och 
dina kollegor kring 
bedömning och 
betygssättning? 

  72  

Pedagogisk personal 
gymnasieskolan: I 
vilken utsträckning 
bedrivs det ett 
arbete i skolan för 
att säkerställa att 
bedömningar och 
omdömen/betyg är 
likvärdiga? 

  81  

Pedagogisk personal 
grundskolan: I 
vilken utsträckning 
samverkar du och 
dina kollegor kring 
bedömning och 
betygssättning? 

  87  

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

 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

Elever i åk 5: Hur 
mycket tycker du 
att ni elever får vara 
med och påverka 
hur ni ska arbeta på 
lektionerna? Andel 
som svarat "Väldigt 
mycket" eller 
"Ganska mycket", 
(%) 

 - 82,6  

Elever i åk 8: Hur 
mycket tycker du 

  54,6  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

att ni elever får vara 
med och påverka 
hur ni ska arbeta på 
lektionerna? Andel 
som svarat "Väldigt 
mycket" eller 
"Ganska mycket", 
(%) 

Gymnasieelever i år 
2: Hur mycket 
tycker du att ni 
elever får vara med 
och påverka hur ni 
ska arbeta på 
lektionerna? Andel 
som har svarat 
"Väldigt mycket" 
eller "Ganska 
mycket", (%) 

    

Elever i åk 5: Hur 
mycket tycker du 
att de vuxna i 
skolan lyssnar på 
förslag från eleverna 
till exempel från 
klassråd eller 
elevråd? Andel som 
svarat "Väldigt 
mycket" eller 
"Ganska mycket", 
(%) 

 - 86,5 - 

Elever i åk 8: Hur 
mycket tycker du 
att de vuxna i 
skolan lyssnar på 
förslag från eleverna 
till exempel från 
klassråd eller 
elevråd? Andel som 
svarat "Väldigt 
mycket" eller 
"Ganska mycket", 
(%) 

  60,7  

Gymnasieelever i år 
2: Hur mycket 
tycker du att de 
vuxna i skolan 
lyssnar på förslag 
från eleverna till 
exempel från 
klassråd eller 
elevråd? Andel som 
har svarat "Väldigt 
mycket" eller 
"Ganska mycket", 
(%) 

  59,5  

Elever i åk 5: 
Tycker du att 
lärarna varierar 
lektionerna så att ni 
får arbeta på olika 
sätt? Andel som 
svarat "Helt och 

  84,9  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

Elever i åk 8: 
Tycker du att 
lärarna varierar 
lektionerna så att ni 
får arbeta på olika 
sätt? Andel som 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

    

Gymnasieelever i år 
2: Tycker du att 
lärarna varierar 
lektionerna så att ni 
får arbeta på olika 
sätt? Andel som har 
svarat "Helt och 
hållet" eller "Till 
stor del", (%) 

    

Elever i åk 5: Hur 
ofta får lärarna dig 
att bli intresserad av 
skolarbetet? Andel 
som svarat "Alltid" 
eller "Ofta", (%) 

  52,4  

Elever i åk 5: 
Tycker du att 
lärarna får dig att 
tro på dig själv i 
skolarbetet? Andel 
som svarat "Helt 
och hållet" eller 
"Till stor del", (%) 

  84,9  

Elever i åk 5: Hur 
ofta tycker du att 
skolarbetet är för 
lätt? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

    

Elever i åk 5: Hur 
ofta tycker du att 
skolarbetet är för 
svårt? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

  8,7  

Elever i åk 8: Hur 
ofta tycker du att 
skolarbetet är för 
svårt? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

    

Gymnasieelever i år 
2: Hur ofta tycker 
du att skolarbetet 
är för svårt? Andel 
som har svarat 
"Alltid" eller "Ofta", 
(%) 

  40,4  

Elever i åk 8: Hur 
ofta tycker du att 
skolarbetet är för 

  10,1  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

lätt? Andel som 
svarat "Alltid" eller 
"Ofta", (%) 

Gymnasieelever i år 
2: Hur ofta tycker 
du att skolarbetet 
är för lätt? Andel 
som har svarat 
"Alltid" eller "Ofta", 
(%) 

    

Elever i åk 8: 
Tycker du att 
lärarna får dig att 
tro på dig själv i 
skolarbetet? Andel 
som svarat "Helt 
och hållet" eller 
"Till stor del", (%) 

  58,6  

Gymnasieelever i år 
2: Tycker du att 
lärarna får dig att 
tro på dig själv i 
skolarbetet? Andel 
som har svarat 
"Helt och hållet" 
eller "Till stor del", 
(%) 

  58,4  

Elever i åk 8: Hur 
ofta får lärarna dig 
att bli intresserad av 
skolarbetet? Andel 
som svarat "Alltid" 
eller "Ofta", (%) 

    

Gymnasieelever i år 
2: Hur ofta får 
lärarna dig att bli 
intresserad av 
skolarbetet? Andel 
som har svarat 
"Alltid" eller "Ofta", 
andel (%) 

  37,1  
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3.3 Målområde: Ett miljömässigt hållbart samhälle 

3.3.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter arbetar för att minska sin negativa 
miljöpåverkan? 

 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

Totalt antalet 
utskrifter och 
kopior i våra 
skolor? 

    

Uppföljning 
WeCare 
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3.4 Målområde: Ett starkt och växande näringsliv 

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

 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

Sökande till 
gymnasieskolan 
intagna på 
förstahandsval, 
andel (%) 

75,17 80,39   

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

44,09 42,27   

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 

13,4 14,28   

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

65,63    

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

89,63    

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

27,06 27,97   
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3.5 Målområde: Attraktiv arbetsplats 

3.5.1 Verksamhetsmål: Barn- och utbildningsförvaltningen har 
en tydlig riktning och arbetar kollegialt för att nå uppställda 
mål 

 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

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

34 35   

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

71,61 70,2   

Årsarbetare i 
fritidshem med 
pedagogisk 
högskoleexamen, andel 
(%) 

46,32 44,78   

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

98,6 95,9   

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

81,88 89,02   

Lärare (heltidstjänster) 
i komvux på gymnasial 
nivå med pedagogisk 
högskoleexamen, 
kommunal regi, andel 
(%) 

52,1 36,1   

Andelen rektorer med 
rektorsutbildning (%) 

    

I vilken utsträckning 
tycker du att 
skolledningen har 
tillräcklig kännedom 
om skolans verksamhet 
för att leda och 
samordna den? 

  95  

I vilken utsträckning 
genomförs 
utvecklingsinsatser och 
förbättringsarbeten 
som du tycker behövs i 
skolan? 

  86  
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

I vilken utsträckning är 
ni lärare delaktiga i 
skolans 
uppföljningsarbete 
(som del i det 
systematiska 
kvalitetsarbetet)? 

  95  

I vilken utsträckning 
tycker du att 
skolledningen har 
tillräcklig kännedom 
om skolans verksamhet 
för att leda och 
samordna den? 

  91  

I vilken utsträckning 
genomförs 
utvecklingsinsatser och 
förbättringsarbeten 
som du tycker behövs i 
skolan? 

  72  

I vilken utsträckning är 
ni lärare delaktiga i 
skolans 
uppföljningsarbete 
(som del i det 
systematiska 
kvalitetsarbetet)? 

  100  

Jag lär och utvecklas i 
mitt dagliga arbete. 

 88   

Jag ser fram emot att 
gå till arbetet. 

 81   

Jag är insatt i min 
arbetsplats mål. 

 95   

Min arbetsplats mål 
följs upp och 
utvärderas på ett bra 
sätt. 

 76   

Vi har en bra 
gemenskap och 
sammanhållning. 

 76   

Jag känner mig 
respekterad på min 
arbetsplats. 

 88   

Jag kan tryggt möta 
förändringar på min 
arbetsplats. 

 88   

På min arbetsplats ger 
vi varandra hjälp och 
stöd när det behövs. 

 91   

På min arbetsplats 
uppskattar vi varandras 
olikheter och tar 
tillvara varandras 
erfarenheter. 

 79   

På min arbetsplats är vi 
bra på att 
kommunicera och 
samarbeta med 
varandra. 

 76   
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

Jag upplever att jag har 
möjlighet att vara 
delaktig i beslut som 
rör min arbetsplats mål 
och arbetssätt. 

 67   

Jag känner mig delaktig 
och kan påverka min 
arbetssituation. 

 66   

Min arbetsplats är bra 
på att lära av varandra. 

 78   

Jag känner att min 
arbete har betydelse 
för att nå 
arbetsplatsens mål. 

 90   

Mina kunskaper och 
erfarenheter tas tillvara 
på ett bra sätt. 

 79   

Min närmaste chef har 
förmågan att få 
gruppen att arbeta mot 
gemensamma mål. 

 68   
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3.6 Målområde: God ekonomi 

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

 
 

Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

Nämndresultat, 
avvikelse mot 
budget (andel %) 

   0 % 

Effektivitetsindex 
förskola 

80,15 63,37   

Kvalitetsindex 
förskola 

50,69 43,4   

Resursindex 
förskola 

87,98 66,74   

Effektivitetsindex 
kommunal 
grundskola F-9 

56,24 25,07   

Kvalitetsindex 
kommunal 
grundskola F-9 

70,44 48,28   

Resursindex 
kommunal 
grundskola F-9 

43,6 21,67   

Effektivitetsindex 
kommunal 
gymnasieskola 

28,01 76,02   

Kvalitetsindex 
kommunal 
gymnasieskola 

36,84 75,55   

Resursindex 
kommunal 
gymnasieskola 

76,2 81,95   

Kostnad komvux, 
kr/heltidsstuderande 

81 896,55 79 715,15   

Kostnad förskola, 
kr/inskrivet barn 

140 600,48 155 039,87   

Kostnad kommunal 
förskoleklass, 
kr/elev 

62 333,33 71 631,07   

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

120 238,69 128 265,73   

Kostnad kommunalt 
fritidshem, 
kr/inskrivet barn 

37 635,58 42 948,79   

Kostnad för 
kommunal 
gymnasieskola, 
kr/elev 

166 072,13 164 574,26   
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Indikator Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022  

Kostnad för 
kommunal 
grundsärskola, 
kr/elev 

508 400 578 200   
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4 Nämndens budget 
Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 
investeringsmedel. Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess 
driftsbudget. Nämnden har beslutat hur driftsbudgeten ska fördelas till nämndens olika 
verksamheter under året. Fördelningen benämns detaljbudget. Nämndens 
investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess investeringsmedel 
under året. 
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4.1 Driftsbudget 

Budgetram per år 

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram     

Årlig förändring (tkr)     

Årlig förändring (%)     

 

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 

Budgetram     

Varav     

Resursfördelning     

Verksamhetsförändringar     

Riktade budgetprioriteringar     

Riktade anpassningar     

     

4.1.1 Detaljbudget 

4.1.2 Åtgärdsplan 

Åtgärdsplan 

Åtgärd nr. Budget 
2023 Plan 2024 Plan 2025 

    

    

    

    

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

Belopp (tkr) Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 
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5 Personal 
Nämndens driftsbudget påverkar antalet helårsarbetare. Tabellen nedan redovisar hur 
många helårsarbetare nämnden planerar att förvaltningen har under verksamhetsåret. 
Tabellen visar även i vilken mån antalet helårsarbetare påverkas av volymförändringar 
(till exempel vad gäller antal elever, brukare, besökare eller ärenden) samt 
verksamhetsförändringar. 

Antal helårsarbetare 

  Budget 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Antal helårsarbetare       

Varav       

Volymförändringar       

Verksamhetsförändringar       
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Anpassningar årsbudget personal (tkr) årsbudget personal/åa (tkr) åa Risk & Konsekvensanalys

Administratörer
1720 573 3

Att minska antal administratörer innebär att färre får ansvara för fler 
skolenheter samt att det administrativa stödet till skolledarna minskar till stor 
del.Det innebär också att saker kan missas som är av allvarlig art.

Skolledare grundskola

7782 973 8

Skolledarna är de viktigaste funktionerna för en skoverksamhet. Riskerna är 
att de kvarvarande får fler personal att ansvara för, personal får mindre 
tillgång till sin chef, antal elever/skolledare ökar, den redan ansträngda 
arbetsbelastningen ökar. Skolutveckling samt att bibehålla redan uppnådda 
resultat riskerar att minska.

Stabspersonal
1598 799 2

Det riktade stödet till skolledarna minskar vilket kan göra att fler 
arbetsuppgifter hamnar på skolledarna. Kvarvarande personal på staben får 
fler arbetsuppgifter att hantera.

Elevassistenter grundskola

15008 536 28

Elevassistenter arbetar oftast med elever i behov av stöd, antingen i 
klass/grupp eller enskilt. Minskning av assistenter innebär att fler elever får 
vara i det ordinarie sammanhanget istället för ett mer anpassat. En risk kan 
vara att elever kommer att kunna prestera sämre och riskera en högre 
frånvaro.

Vaktmästare
1042 521 2

Färre antal vaktmästare får betydligt mer att göra, behov av underhåll och
regelbunden tillsyn kommer inte kunna tillfredsställas.

Skolvärdinnor 389 389 0,8 Bemanning av vuxena i uppehållsrum och elevcafeteria kommer minska.

SYV
1216 608 2

Att ta bort en en SYV-tjänst kommer att innebära att vägledning koncentreras 
till 7-9 bara samt att hanterandet av praoplatser blir ansträngt. 

SVA lärare (svenska som andra språk)
564 564 1

Möjligheter för elever med rätt till Svenska som andraspråksundervisning 
kommer minska och istället får ordinarie klasslärar i svenska ansvara för det 
ämnet.

Studiehandledning Arabiska
564 564 1

Ta bort möjligheten för elever med behov av studiehandledning i arabiska. 
Gäller främst de elever som varit en längre tid i Sverige.

Anpassning special lärare- omorganisering
400 400 1

Minska möjligheten att ge specialundervisning utanför ordinarie klassrum. 
Ordinarie klasslärare får ta ett större ansvar.

1/2 klass estetiska ämnen, halvklasser åk 1-3
? ?

Undervisning i helklass i estetiska ämnen kan vara riskfullt då det handlar om 
t.ex. farliga verktyg, värme m.m. Undervisning i helklass i de lägre åldrarna ger 
mindre tid för lärare/elev. 
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Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-10-26 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 99 Information om arbetet med verksamhetsplan 
och detaljbudget för barn- och utbildningsnämnden 
för år 2023 
BUN 2022/201 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till barn- och utbildningsnämnden för 

beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige väntas revidera den strategiska plan och budget för år 2023-2025 som 
beslutades vid dess sammanträde den 27 juni. 

I väntan på kommunfullmäktiges beslut lämnar förvaltningen information i ärendet till barn- och 
utbildningsnämnden.  

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta ärendet till barn- och 

utbildningsnämnden för beslut. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om arbetet med verksamhetsplan och detaljbudget för barn- 

och utbildningsnämnden för år 2023”, skolchef Anneli Alm, 2022-10-19. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 109/2022 ”Barn- och utbildningsnämndens 

ekonomiska förutsättningar inför år 2023”, 2022-10-05. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-10-05 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 109 Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 
förutsättningar inför år 2023 
BUN 2022/201 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att gå vidare i budgetarbetet med följande prioriterade anpassningar: 

o Oförutsedda medel (2 miljoner) 
o Satsningen förste förskolelärare (1,25 miljon) 
o Bemanningsenheten (0,6 miljon) 
o Madängsholms förskola halvårseffekt (0,25 miljon) 
o Likvärdighetspeng för ytterskolorna (2 miljoner) 
o Kulturskolan (0,5 miljon) 
o Grundskolan (4 miljoner) 

Sammanfattning av ärendet 
Inför beslut om barn- och utbildningsnämndens budget år 2023 bör nämnden verka för att 
tydliggöra vilka prioriteringar och anpassningar som ska göras inom verksamheterna. Detta för att 
ge vägledning om vilka områden som bör utredas vidare inför kommande ekonomiska 
anpassningar. 

Vid sammanträdet presenteras budgetförutsättningar inför år 2023 och nämnden för dialog kring 
vilka ekonomiska anpassningar som ska prioriteras i det fortsatta budgetarbetet. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att gå vidare i budgetarbetet 

med följande prioriterade anpassningar: 
o Oförutsedda medel (2 miljoner) 
o Satsningen förste förskolelärare (1,25 miljon) 
o Bemanningsenheten (0,6 miljon) 
o Madängsholms förskola halvårseffekt (0,25 miljon) 
o Likvärdighetspeng för ytterskolorna (2 miljoner) 
o Kulturskolan (0,5 miljon) 
o Grundskolan (4 miljoner) 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 

2023”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-09-26. 
 Budgetförutsättningar 2023 september_uppdaterad. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-10-26 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 93 Beslut om svar på frågor från 
kommunrevisionen 
BUN 2022/355 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta frågeställningarna för färdigställande till barn- och 

utbildningsnämnden. 

Sammanfattning av ärendet 
Tidaholms kommuns revisorer har under november kallat nämndens presidium och skolchef till 
möte och har inför mötet sammanställt ett antal frågeställningar för den årliga ansvarsprövningen.  
Frågorna uppmanas behandlas av hela nämnden och ska vara kommunrevisionen tillhanda senast 
den 18 november. 

Vid arbetsutskottets sammanträde redovisas underlag som kan vara till hjälp för arbetsutskottets 
fortsatta arbete med frågeställningarna. 

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

lämna framtaget förslag på svar. 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att hänskjuta frågeställningarna för 

färdigställande till barn- och utbildningsnämnden. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar 
enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på frågor från kommunrevisionen”, skolchef Anneli Alm, 

2022-10-18. 
 Frågor inför ansvarsprövning 2022 barn- och utbildningsnämnden. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/355 

2022-10-18 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på frågor från 
kommunrevisionen 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att till kommunrevisionen lämna framtaget förslag på svar. 

Ärendet 
Tidaholms kommuns revisorer har under november kallat nämndens presidium och skolchef till 
möte och har inför mötet sammanställt ett antal frågeställningar för den årliga ansvarsprövningen.  
Frågorna uppmanas behandlas av hela nämnden och ska vara kommunrevisionen tillhanda senast 
den 18 november. 

Vid arbetsutskottets sammanträde redovisas underlag som kan vara till hjälp för arbetsutskottets 
fortsatta arbete med frågeställningarna. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att besvara frågor från kommunrevisionen ställda till barn- och 
utbildningsnämnden inför den årliga ansvarsprövningen och bedöms därmed inte i direkt mening 
röra barn.  

Beslutsunderlag 
 Frågor inför ansvarsprövning 2022 barn- och utbildningsnämnden. 

Sändlista 
Tidaholms kommuns revisorer 
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TIDAHOLMS KOMMUN 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

 

KOMMUNREVISION, TIDAHOLMS KOMMUN 

 
 
 

Ansvarsprövning 2022 
 

Vi önskar till mötet få ett skriftligt svar från er. Vi är tacksamma om ni, så långt möjligt, motiverar och verifierar/exemplifierar era svar! 

Vi är också tacksamma om ni svarar med egna ord förutom dokument/underlag. Vi uppmanar att svaren behandlas av hela nämnden.  

 

Måluppfyllelse 

• Vilken bedömning gör nämnden i år av verksamhetens resultat (måluppfyllelse)? Är verksamhetens resultat i linje med 

fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt gällande lagstiftning och andra föreskrifter för verksamheten? 

• Vilken bedömning gör nämnden av studieresultat/kvalitén inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan? 

• Vilken bedömning gör nämnden avseende resultatet i vuxenutbildning? Är nämnden nöjd med genomflödet av elever? 

Ekonomi 

• Vilken bedömning gör nämnden i år av ekonomisk utveckling och resultat? Ligger det i linje med fullmäktiges 

ekonomiska mål, beslut och riktlinjer? Är nämnden nöjd med måluppfyllelsen? 

• Vilken bedömning gör nämnden avseende kostnader och kostnadsutvecklingen i nämndens verksamheter? Hur ligger 

den till i förhållande till jämförbara kommuner? Är nämnden nöjd med kvaliteten? 

Styrning, uppföljning och ledning 

• Vilka är viktigaste mått/indikatorer följer nämnden för att bedöma om verksamheterna sköts ändamålsenligt och  

kostnadseffektivt samt inom budget?  

• Hur bedömer nämnden att uppföljning och utvärdering av nämndens verksamheter för både verksamhet och ekonomi 

fungerar idag? Är nämnden nöjd med hur den fungerar idag? Hur hanteras ev. avvikelser? 

• Vilka risker har identifierats som mest betydande för kommunen under 2022 och vilka åtgärder har nämnden vidtagit för 

att minska att risken faller ut?  

• På vilket sätt följs och utvärderas nämndernas arbete med interna kontroll? Vilken bedömning gör nämnden avseende 

arbete med intern kontroll?   

• Vilken bedömning gör nämnden avseende personal- och kompetensförsörjning, personalomsättning och 

sjukskrivningstal inom nämnden? Hur arbetar nämnden med dessa frågor? 

• Vilken bedömning gör nämnden avseende arbetsmiljö och samarbetet inom nämnden och mellan nämnd och 

förvaltning? 

• Hur arbetar nämnden med effektivisering inom sina verksamheter? 

Framtidsutblick 

• Hur bedöms nämnden ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar inför 2023? Vilken bedömning gör nämnden 

avseende utvecklingen och utmaningar de närmaste åren 

Övriga frågor  

• Vilken bedömning gör nämnden avseende elevutveckling/elevunderlag grundskolan och gymnasieskolan och anpassas 

verksamheterna efter elevunderlag?  

• Hur ser nämnden på lokalförsörjningen av nämndens verksamheter? 

• Vilken bedömning gör nämnden avseende samverkan/samarbetet med övriga nämnder? Vad fungerar bra? Vad fungerar 

mindre bra? 

Är det något annat som nämnden vill informera/delge kommunrevisionen och som inte omfattas av ovannämnda frågor? 

125



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/2 

2022-10-24 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 

2022-10-24 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 

2022-10-24 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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