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Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 

2022-09-15 Kl. 08:30 
Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (-)  

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 samverkan yrkesförarutbildning-godstransport mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum 

2021/479 

4 Beslut om delårsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – augusti år 2022 

2022/259 

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

2022/201 

6 Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar 2022/26 

7 Beslut om samverkansavtal samhällsorientering Skaraborg 2022/249 

8 Beslut om Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen 
Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23 

2022/253 

9 Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Lisbeth Ider (V) 

2022/314 

10 Information om ändring av sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2022 

2022/291 

11 Information om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2023 

2022/261 

12 Beslut om sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 
år 2023 

2022/260 

13 Beslut om upphörande av skolplikt på grund av varaktig vistelse 
utomlands 

2022/292 

14 Information från skolchef 2022/2 

15 Information från ordförande 2022/3 

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

2022-09-07 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. 

• Kommunfullmäktige 
BUN 2022/262. Kommunfullmäktiges beslut (§ 75/2022) om strategisk plan och budget för 
år 2023-2025. 
 
BUN 2022/263. Kommunfullmäktiges beslut (§76/2022) om slutredovisningar av 
investeringsprojekt. 
 
BUN 2022/264. Kommunfullmäktiges beslut (§80/2022) om sammanträdesdagar för 
kommunfullmäktige samt annonsplats för kungörelse av kommunfullmäktiges 
sammanträden år 2023. 
 
BUN 2022/265. Kommunfullmäktiges beslut (§ 81/2022) om uppföljning av ej verkställda 
beslut fattade av kommunfullmäktige. 

BUN 2022/266. Kommunfullmäktiges beslut (§ 82/2022) om revidering av reglemente om 
ersättningar till förtroendevalda. 
 
BUN 2022/267. Kommunfullmäktiges beslut (§ 83/2022) om antagande av 
informationssäkerhetspolicy. 

BUN 2020/343. Kommunfullmäktiges beslut (§ 77/2022) om förstudie för 
investeringsprojekt förskola i Ekedalen. Kommunfullmäktige har beslutat godkänna 
upprättad förstudie samt uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- 
och utbildningsnämnden genomföra projektering enligt föreslagen tidsplan, under 
förutsättning att 29,9 miljoner kronor avsätts i investeringsbudgeten för 2023. 
 
BUN 2020/99. Kommunfullmäktiges beslut (§ 78/2022) om förstudie för 
investeringsprojekt förskola i Madängsholm. Kommunfullmäktige har beslutat godkänna 
upprättad förstudie samt uppdrar till samhällsbyggnadsnämnden att tillsammans med barn- 
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och utbildningsnämnden genomföra projektering enligt föreslagen tidsplan samt reviderar 
investeringsmedel för investeringsprojekt förskola Madängsholm från 5,0 miljoner kronor 
till 6,55 miljoner kronor genom ett tilläggsanslag som utökar kommunens totala 
investeringsbudget för 2022. 

BUN 2022/130. Kommunfullmäktiges beslut (§ 84/2022) om antagande av Färdplan - 
länsgemensam strategi för god och nära vård. 

• Kommunstyrelsen 
BUN 2022/246. Kommunstyrelsens beslut (§ 109/2022) om månadsrapport för Tidaholms 
kommun avseende januari – april år 2022. 
 
BUN 2022/247. Kommunstyrelsens beslut (§ 122/2022) om sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen år 2023. 
 

• Kommunstyrelsens arbetsutskott 
BUN 2022/230. Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut (§ 62/2022) om 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsens arbetsutskott år 2023. 
 

• Kammarrätten 
BUN 2021/7. Kammarrätten meddelar prövningstillstånd i ärende (mål nr 4150-21) som 
rör skolskjuts. 
 

• Förvaltningsrätten 
BUN 2022/71. Förvaltningsrätten beslutar att upphäva kommunens beslut som rör 
överklagan om skolplacering förskoleklass (mål nr 1047-22). 
 

• Skolverket 
BUN 2022/177. Skrivelse från Skolverket med information om att regeringen avser att låta 
medel ligga kvar i statsbidraget lärarlönelyftet 2023/2024, tills det att en översyn har gjorts 
av lärarlönelyftet och andra riktade statsbidrag inom skolområdet. 
 

• Arbetsmiljöverket 
BUN 2022/236. Tillsynsmeddelande samt beslut från Arbetsmiljöverket gällande ärende på 
Rosenbergsskolan. Efter tillsyn har Arbetsmiljöverket beslutat att avsluta ärendet. 
 

• Integritetsskyddsmyndigheten 
BUN 2022/235. Beslut från Integritetsskyddsmyndigheten att avsluta ärende som rör 
personuppgiftsincident. 
 

• Polismyndigheten 
BUN 2022/300. Polisanmälan gällande stöld och skadegörelse vid Hellidsskolan. 
 
BUN 2022/243. Polisanmälan gällande skadegörelse och försök till stöld vid 
Rosenbergsskolan. 
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BUN 2022/234. Polisanmälan gällande skadegörelse vid Rosenbergsskolan. 
 
BUN 2022/233. Polisanmälan gällande allmänfarlig vårdslöshet vid Rudbecksgymnasiet. 

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

2022-09-07 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2020-04-20 9:3 Avslag prövning SFI 2st BUN 
2020/251 

Rektor 
Nina Kindbom 

2020-09-07 9.3 Utskrivning SFI BUN 
2020/98 

Rektor 
Nina Kindbom 

2021-03-23 9.2 Avslag yrkesförare 35st. BUN 
2021/161 

Rektor 
Nina Kindbom 

2021-06-03 9.2 Avslag kock 1st. / CNC 5st. BUN 
2021/161 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-06-02 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2022/50 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-06-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
326535 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-06-09 13.10 Beslut att en personuppgiftsincident 
ska anmälas till tillsynsmyndighet 

BUN  
2022/235 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-06-10 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
327106 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-06-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
327486 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-06-15 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
327823 

Skolchef 
Anneli Alm 
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2022-06-20 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/119 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-06-21 9:2 Antagning yrkesutbildning, CNC 
9st., VO 3st. och Kock 3st. 

BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-06-21 9.2 Avslag yrkesutbildning, VO 1st., 
CNC 3st. 

BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-06-21 9.2 Antagna elever VO 6 st. BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-06-21 9.2 Avslag yrkesutbildning, kock 4 st. BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-06-21 9.2 Antagna elever, 1st kock BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-06-21 9.2 Avslag yrkesutbildning, kock 1 st. BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-06-22 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN 
2022/128 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-06-22 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas. 

BUN 
2022/135 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-06-22 7.8 Beslut om mottagande av elev 
utanför samverkansområdet 

BUN 
2022/101 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-06-23 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller sex elever) 

BUN 
2022/143 
2022/153 
2022/160 
2022/168 
2022/188 
2022/198 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-06-28 5.16 
Lämna yttrande till annan kommun 
inför dess beslut om ta emot elev i 
grundskola 

BUN  
2022/245 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-06-30 4.2 Beslut om avstängning av plats på 
grund av bristande betalning (fritids) 

BUN 
2022/258 

Rektor  
Ulrika Eskilsson 
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2022-07-01 4.3 

Beslut om uppsägning av plats på 
grund av att förälder inte betalt 
avgift eller att platsen inte utnyttjas. 
(gäller två barn) 

BUN 
2022/301 

Rektor 
Eva-Lena 
Svensson 

2022-07-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-07-05 11.1 

Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas  
(gäller sju elever) 

BUN 
2022/214 
2022/223 
2022/224 
2022/126 
2022/131 
2022/136 
2022/145 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2022-07-05 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande – beviljas  
(gäller fem elever) 

BUN 
2022/216 
2022/237 
2022/248 
2022/120 
2022/121 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2022-07-06 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller tolv elever) 

BUN  
2022/159 
2022/166 
2022/167 
2022/170 
2022/181 
2022/182 
2022/221 
2022/222 
2022/156 
2022/157 
2022/187 
2022/191 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2022-07-06 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid eget skolval – 
beviljas (gäller tre elever) 

BUN 
2022/207 
2022/209 
2022/171 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2022-07-07 1.5 
Beslut att överklaga dom som 
innefattar ändring av beslut som 
fattats med stöd av delegation 

BUN  
2022/71 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 

2022-07-07 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts vid funktionsnedsättning 
– beviljas (gäller två elever) 

BUN 
2022/220 
2022/268 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2022-07-07 11.1 Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 

BUN  
2022/228 
2022/238 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 
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boende – beviljas  
(gäller elva elever) 

2022/173 
2022/178 
2022/190 
2022/240 
2022/275 
2022/179 
2022/215 
2022/241 
2022/239 

2022-08-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-08-08 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/281 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2022-08-09 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller tre elever) 

BUN 
2022/280 
2022/278 
2022/279 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2022-08-09 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen 

BUN 
2022/18 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-08-10 7.1 
Beslut om att ta emot elev till 
nationellt program/nationell 
inriktning 

BUN 
2022/283 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-08-18 7.4 
Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen  
(gäller sju elever) 

BUN 
2022/18 

Rektor 
Daniel Larsson 

2022-08-19 11.1  
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller sju elever) 

BUN 
2022/286 
2022/287 
2022/288 
2022/289 
2022/290 
2022/294 
2022/295 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2022-08-22 9.2 Avslag gyvux 2st. BUN 
2022/113 

Rektor 
Nina Kindbom 

2022-08-23 1.4  Yttrande till Förvaltningsrätten på 
överklagat beslut om skolskjuts 

BUN 
2022/120 

Trafikansvarig  
Susanne Swärd 

2022-08-24 7.15 
Rapport till hemkommun när elev 
börjar eller slutar på gymnasiet i 
Tidaholms kommun 

BUN 
2022/139 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-08-24 4.6 
Lämna yttrande till annan kommun 
inför dess beslut om ta emot 
förskolebarn 

BUN  
2022/305 

Skolchef 
Anneli Alm 
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2022-08-26 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
333807 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-08-29 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN  
2022/297 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-08-29  12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
333968 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-08-29 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/302 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-08-29 7.4 Antagning vid senare tillfälle än vid 
början av utbildningen  

BUN 
2022/18 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-08-29 5.11 Beslut om timplan 
Rosenbergsskolan läsår 22/23 

BUN 
2022/307 

Rektor 
Ulrika Eskilsson 

2022-08-30 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
334426 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-08-30 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller fyra elever) 

BUN 
2022/303 
2022/304 
2022/306 
2022/308 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-09-01 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
335450 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-09-01 7.5 Beslut att elev får byta studieväg BUN 
2022/50 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-09-02 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
336083 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-09-05 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas (gäller två elever) 

BUN 
2022/310 
2022/311 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-09-05 5.11 Beslut om timplan Forsenskolan åk. 
4-6 läsår 22/23 

BUN 
2022/307 

Rektor 
Ci Olofsson 

2022-09-06 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
337010 
337121 

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 2022-07-01--2022-07-31. 
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-06-01--2022-06-30. 
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

600 Barn och utbildning Chefer BUN REKTOR BITR 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Chefer BUN SYSTEMFÖRV 08-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning CRT 1 SPECIALPEDAGOG 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning CRT 1 STUDIEVÄGLEDARE 15-aug-22 3 Vikariat

600 Barn och utbildning Ekedalen förskola FÖRSKOLLÄRARE 08-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Ekedalens skola LÄRARE 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Ekedalens skola LÄRARE LÅGSTAD. 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Forsenskolan 4-6 LÄRARE OBEHÖRIG 15-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Forsenskolan 4-6 SPECIALLÄRARE 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Forsenskolan f-3 FRITIDSPED OBEH 15-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Forsenskolans fritid FRITIDSPED OBEH 22-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 15-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄRARE 19-sep-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Förskolan Björnen FÖRSKOLLÄR OBEH 08-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Fröjered FÖRSKOLLÄR OBEH 08-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Helliden BARNSKÖTARE 01-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Förskolan Helliden FÖRSKOLLÄR OBEH 15-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Rosenberg FÖRSKOLLÄR OBEH 08-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen BARNSKÖTARE 08-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 11-jul-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 08-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄRARE 01-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Förskolan Syrsan FÖRSKOLLÄR OBEH 08-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Ugglan FÖRSKOLLÄRARE 08-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Förskolan Valstad BARNSKÖTARE 08-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Förskolan Valstad FÖRSKOLLÄR OBEH 01-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Valstad FÖRSKOLLÄRARE 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Grundsärskolan ELEVASSISTENT 18-aug-22 3 Vikariat

600 Barn och utbildning Hellidsskolan 1 LÄRARE ÅRSK 4-9 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Hellidsskolan 2 LÄRARE ÅRSK 4-9 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Modersmål/Studiehand STUDIEHANDLEDAR 15-aug-22 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid

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

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

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

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

600 Barn och utbildning Rosenberg fritids FRITIDSPED OBEH 08-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE OBEHÖRIG 15-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 2 LÄRARE 15-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Skoladministration g ADMINISTRATÖR 12-aug-22 1 Tillsvidare
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

600 Barn och utbildning Ekedalen förskola FÖRSKOLLÄRARE 08-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Forsenskolans fritid LÄRARE OBEHÖRIG 13-jun-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Forsenskolans fritid LÄRARE OBEHÖRIG 27-jun-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 12-jun-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

600 Barn och utbildning Förskolan Björnen FÖRSKOLLÄR OBEH 27-jun-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 08-jun-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Stallängen FÖRSKOLLÄR OBEH 11-jul-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Syrsan FÖRSKOLLÄR OBEH 01-jun-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Förskolan Syrsan FÖRSKOLLÄR OBEH 08-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Valstad FÖRSKOLLÄR OBEH 03-jun-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

600 Barn och utbildning Rosenberg F-3 SPECIALPEDAGOG 15-aug-22 1 Tillsvidare
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-01 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 66 Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-
godstransport mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum 
BUN 2021/479 

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

o gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att ta medel ur investeringsreserven för 2022 
för finansiering av investeringen till sammanslagningen. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
iordningställa ytor och lokaler. 

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

Ansvariga rektorer och förvaltningsekonom har som en del i utredningen tagit fram en 
kostnadskalkyl för att nämnden skall kunna besluta om fortsättning i ärendet. 

Om nämnden beslutar att inte gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan gymnasiet 
och KompetensCentrum behöver fråga väckas angående investering till Rudbecksgymnasiet. 

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

o gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 
KompetensCentrum. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta att ta medel ur investeringsreserven för 2022 
för finansiering av investeringen till sammanslagningen. 

o föreslå kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 
iordningställa ytor och lokaler. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkan yrkesförarutbildning-godstransport mellan 

Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 
2022-08-25. 

 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning - gymnasiet och vux. 
 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning – gymnasiet. 
 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 

Fordon- och transportprogrammet”. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-01 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 78/2022 ”Information om utredning 
yrkesförarutbildning-godstransport”, 2022-06-16. 

 Delrapport yrkesförarutbildning 2022-06-16. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 4/2022 ”Beslut om att utreda 

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

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet”, rektor Daniel Larsson 
och rektor Nina Kindbom, 2021-12-17.  
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/479 

2022-08-25 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom 

Tjänsteskrivelse – Beslut om samverkan 
yrkesförarutbildning-godstransport mellan 
Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan Rudbecksgymnasiet och 

KompetensCentrum. 
o föreslå kommunstyrelsen besluta att ta medel ur investeringsreserven för 2022 

för finansiering av investeringen till sammanslagningen. 
o föreslå kommunstyrelsen besluta ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att 

iordningställa ytor och lokaler. 

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

Ansvariga rektorer och förvaltningsekonom har som en del i utredningen tagit fram en 
kostnadskalkyl för att nämnden skall kunna besluta om fortsättning i ärendet. 

Om nämnden beslutar att inte gå vidare med samverkan för yrkesförarutbildning mellan gymnasiet 
och KompetensCentrum behöver fråga väckas angående investering till Rudbecksgymnasiet, därför 
ligger en kostnadskalkyl på detta med som jämförelseunderlag. 

Utredning 
Kostnadskalkylerna visar på att det trots ett högre investeringsbelopp skulle resultera i en lägre 
årlig driftskostnad att samverka mellan ovan beskrivna verksamheter än om gymnasiet gör en 
investering bara till sin yrkesförarutbildning. En samverkan skulle också bidra till en högre kvalitet 
och flexibilitet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör både gymnasieelever och elever vid vuxenutbildningen. Genom att i samverkan 
bedriva yrkesförarutbildning-godstransport skapas bättre förutsättningar att kvalitetssäkra 
utbildningen då exempelvis specialistkompetens kan nyttjas i större utsträckning och det skapas 
bättre möjligheter att ha adekvata utbildningsmaterial. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

 
Beslutsunderlag 

 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning - gymnasiet och vux. 
 Investeringsprojekt - Totalkostnadsberäkning – gymnasiet. 
 PowerPoint presentation ”Samverkan Rudbecksgymnasiet och KompetensCentrum - 

Fordon- och transportprogrammet”. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 78/2022 ”Information om utredning 

yrkesförarutbildning-godstransport”, 2022-06-16. 
 Delrapport yrkesförarutbildning 2022-06-16. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 4/2022 ”Beslut om att utreda 

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

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

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Samverkan gymnasiet 
och KC

Fordon- och transportprogrammet

tidaholm.se
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Investeringsbehov 
gymnasiets program, 
fordon och transport

Driftskostnader/år from år 2

• Kapitalkostnader             134 tkr
•Drift ytor                         26 tkr
• Leasing lastbil                  315 tkr

Totalt                             475 tkr

• Iordningställande av ytor för         
övning.                                   1 000 tkr

• Truckhall                                   400 tkr

•  Truckar och övnings                 400 tkr

Totalt                                       1 800 tkr

tidaholm.se
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Investeringsbehov 
gymnasiets program, 
Fordon och 
Transport, 
samt KC FT

Driftskostnader/år from år 2
• Kapitalkostnader                     566 tkr
• Drift ytor                                 26 tkr
• Leasing lastbil                          315 tkr
• Drift lastbilar                          153 tkr
• Utökning admin. 10%                 61 

tkr
• 2 st pedagoger                     1 470 tkr
Summa drift:                      2 591 tkr
Beräknad intäkt                     -  2 289 tkr

Total ökad drift:                     302 
tkr

• Iordningställande av ytor för         
övning.                                   1 000 tkr

• Truckhall                                   400 tkr

•  Truckar                                    400 tkr

• 2 lastbilar och 1 släp                2 900 tkr

• Iordningsställande av lokaler     1 500 tkr

Totalt                                       6 200 tkr

tidaholm.se
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Alternativ 1, 
investera till 
gymnasiet

• Investering                1 800 tkr 
•Ökad driftskostnad       475 tkr

• Investering                  6 200 tkr
• Intäkt statsbidrag*       2 200 tkr
•Ökad driftskostnad        302 tkr

*Statsbidrag för 22 elever på KC.

tidaholm.se

Alternativ 2, 
saminvestering till 
gymnasiet och KC
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Investeringsprojekt 
för Barn och Utbildningsnämnden

belopp i tk r om inget annas anges

Benämning projekt

I. Beslutssteg

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,25%

Årlig Prisjustering 2,00%

Årlig justering av Internhyra 1,20%

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

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investeringsutgift -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ackumulerat 1 800 -            1 800 -            1 800 -            1 800 -            1 800 -            1 800 -            1 800 -            1 800 -            1 800 -            

V. Påverkan Driftkostnader

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

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 

Avskrivningar 113 -                113 -                113 -                113 -                113 -                113 -                113 -                113 -                113 -                

Internränta 21 -                  20 -                  18 -                  17 -                  15 -                  14 -                  13 -                  11 -                  10 -                  

Drift - el, vatten, värme, lokalvård 26 -                  27 -                  27 -                  28 -                  28 -                  29 -                  29 -                  30 -                  30 -                  

Kapitalkostnad + Drift 160 -               160 -               159 -               158 -               157 -               156 -               155 -               154 -               154 -               

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Totalt Tillkommande 160 -               160 -               159 -               158 -               157 -               156 -               155 -               154 -               154 -               

Avgående

Avskrivningar -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Internränta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Drift - el, vatten, värme, lokalvård -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Kapitalkostnad + Drift -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total Driftpåverkan 160 -               160 -               159 -               158 -               157 -               156 -               155 -               154 -               154 -               

VII. Övrig Driftpåverkan - verksamhetsnämnd (ej redovisade ovan)

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

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 

Leasing lastbil 315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

315 -               315 -               315 -               315 -               315 -               315 -               315 -               315 -               315 -               

Avgående

-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

xxxx

xxxx

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total Övrig Driftpåverkan 315 -               315 -               315 -               315 -               315 -               315 -               315 -               315 -               315 -               

475 -                475 -                474 -                473 -                472 -                471 -                470 -                469 -                469 -                

Välj beslutssteg

Alternativ 1 Gymnasiet.
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Investeringsprojekt 
för Barn och Utbildningsnämnden
belopp i tk r om inget annas anges

Benämning projekt

I. Beslutssteg

III. Beskrivning

Kalkylränta 1,25%
Årlig Prisjustering 2,00%
Årlig justering av Internhyra 1,20%

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

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Investeringsutgift -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Ackumulerat 6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            6 200 -            

V. Påverkan Driftkostnader
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 
Avskrivningar 495 -                495 -                495 -                495 -                495 -                495 -                495 -                495 -                495 -                
Internränta 71 -                  65 -                  59 -                  53 -                  47 -                  40 -                  34 -                  28 -                  22 -                  
Drift - el, vatten, värme, lokalvård 26 -                  27 -                  27 -                  28 -                  28 -                  29 -                  29 -                  30 -                  30 -                  

Kapitalkostnad + Drift 592 -               587 -               581 -               575 -               570 -               564 -               558 -               553 -               547 -               

Externa intäkter 2 289             2 335             2 381             2 429             2 478             2 527             2 578             2 629             2 682             

Totalt Tillkommande 1 697             1 748             1 800             1 854             1 908             1 963             2 019             2 076             2 135             
Avgående

Avskrivningar -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Internränta -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   
Drift - el, vatten, värme, lokalvård -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Kapitalkostnad + Drift -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Externa intäkter -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total Driftpåverkan 1 697             1 748             1 800             1 854             1 908             1 963             2 019             2 076             2 135             

VII. Övrig Driftpåverkan - verksamhetsnämnd (ej redovisade ovan)
År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Tillkommande 
Ökad administration 61 -                  62 -                  64 -                  65 -                  66 -                  68 -                  69 -                  70 -                  72 -                  
Pedagogisk personal 1 470 -            1 499 -            1 529 -            1 560 -            1 591 -            1 623 -            1 655 -            1 688 -            1 722 -            
Drift lastbilar 153 -                156 -                159 -                162 -                166 -                169 -                172 -                176 -                179 -                
Leasing lastbil 315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                315 -                

1 999 -            2 033 -            2 067 -            2 102 -            2 138 -            2 174 -            2 211 -            2 249 -            2 288 -            

Avgående
-                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

xxxx
xxxx

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total Övrig Driftpåverkan 1 999 -            2 033 -            2 067 -            2 102 -            2 138 -            2 174 -            2 211 -            2 249 -            2 288 -            

302 -                285 -                267 -                248 -                230 -                211 -                192 -                173 -                154 -                

lj beslutsst

Alternativ 2 Samverkan gymnasiet och vux.
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-06-16 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

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

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

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 53/2022 ”Information om 

utredning yrkesförarutbildning-godstransport”, 2022-06-02. 
 Tjänsteskrivelse ”Information om utredning yrkesförarutbildning-godstransport”, skolchef 

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

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

 

• Bakgrund: 
 Utredningsuppdrag yrkesförarutbildning-gods i kommunalregi i samverkan 
med Gymnasiets transportutbildning. Branschen har ett stort nuvarande och 
kommande behov av yrkesförare.  

• Organisation: 
  Ca 24 elever vux ca 20 elever GY 

Ca 5 lärare inom transport 

Synergieffekter med samordning GY 

• Behov:  
Lokaler: Lektionssalar, omklädningsrum, lunchrum, toaletter, 

simulatorrum och truckhall/materialförråd 

Övningsytor: Övningsplan och körgård 

Fordon: Lastbilar, släp, eltruck, ledstaplare 

Material: Simulatorer, lösflak, övningsgods, pallställning mm 

• Ekonomi: 
Statsbidrag vux 

Investeringar och leasing i utrustning, lokaler och ytor 
 

• Tidsplan beslut och start 
ROKA kommer att genomföras angående trafiksituationen 
Nuvarande avtal löper ut 2023-08-08 med möjlighet till förlängning 1år 
+1 år med YA, uppsägningstid 3 månader. 
Beslut i både Samhällsbyggnadsnämnden och i BUN? 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-01-27 

Sida 1 av 1 

Sida 1 av 1 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om att utreda yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med Rudbecksgymnasiet”, rektor Daniel Larsson 
och rektor Nina Kindbom, 2021-12-17.  
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/479 

2021-12-17 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Nina Kindbom, rektor 
                    Daniel Larsson, rektor 

Tjänsteskrivelse - Beslut om att utreda 
yrkesförarutbildning-godstransport på 
KompetensCentrum genom samverkan med 
Rudbecksgymnasiet 
Förslag till beslut 

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

Ärendet 
KompetensCentrum bedriver idag yrkesförarutbildning-godstransport för cirka 20 elever. Dessa 
elever kommer från olika orter runt om i gamla Skaraborg. Förarutbildningen i Skaraborg bedrivs i 
Falköping och i Tidaholm. Båda dessa huvudmän har valt att ha utbildningen genom entreprenad. 
Företaget som idag har utbildningen på entreprenad i dessa kommuner är YrkesAkademin. 
Nuvarande avtal löper till aug 2023 med möjlighet till förlängning (1år+1år). 
Yrkesförarutbildningen finansieras idag av statsbidrag utan krav på medfinansiering. Möjligheten för 
Skaraborg år 2022 är att utöka antalet platser då detta statsbidrag ökat. 

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

Utredning 
Skolledningen för Kompetenscentrum och Rudbecksgymnasiet har besökt Sandvikens kommun 
där man idag bedriver yrkesförarutbildning-godstransport för vuxenutbildningen och 
yrkesförarutbildning för gymnasiet i samverkan. Deras erfarenhet är att det finns många fördelar 
med samverkan och samnyttjande av lokaler och utrustning. 

Idag bedrivs yrkesförarutbildningen på gymnasiet i lokaler tillsammans med övriga inriktningar på 
fordon- och transportprogrammet. Dessa lokaler är inte anpassade för att kunna inrymma större 
fordon såsom lastbil. Detta skapar problem vid exempelvis snöfall då det i värsta fall betyder att 
man inte kan nyttja fordonen för körning. Det blir även svårigheter att göra praktiska moment 
med fordonen vid sträng kyla. Gymnasiet saknar idag ytor för övningsmoment för truck, bil, lastbil 
och lastbil med släp. Gymnasiet har även behov av inköp/leasing av lastbil och eldriven truck. 
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Man får samordningsvinster om båda yrkesförarutbildningarna bedrivs i kommunens regi gällande 
samverkan av personal, lokaler, drift och inköp av fordon, specialistkompetens och större 
möjlighet att ha adekvata utbildningsmaterial. 

Branschen har ett stort nuvarande och kommande behov av yrkesförare. Detta behov behöver 
tillgodoses av regionen både gällande ungdomar och vuxna. Vi anser att Tidaholms kommun bör 
vara huvudman för delar av detta behov som regionen har. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör både gymnasieelever och elever vid vuxenutbildningen. Genom att i samverkan 
bedriva yrkesförarutbildning-godstransport skapas bättre förutsättningar att kvalitetssäkra 
utbildningen då exempelvis specialistkompetens kan nyttjas i större utsträckning och det skapas 
bättre möjligheter att ha adekvata utbildningsmaterial. 

Beslutsunderlag 
- 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/259 

2022-09-08 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

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

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

Ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för perioden januari – 
augusti 2022.  

Rapporten kommer att kompletteras med information under kapitel 5 (personal) vid nämndens 
sammanträde.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Delårsrapport augusti 2022, Barn- och utbildningsnämnd. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 74/2022 ”Beslut om delårsrapport 

för barn- och utbildningsnämnden avseende januari – augusti år 2022”, 2022-09-01. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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1 Inledning 
Enligt kommunallagen, 11 kap, 16 §, ska fullmäktige behandla minst en delårsrapport. I 
Tidaholms kommun behandlar fullmäktige varje år en delårsrapport och en 
årsredovisning. Denna delårsrapport avser perioden 1 januari – 30 augusti 2022. 

I denna rapport görs en redovisning av måluppfyllelse för nämndens verksamhetsmål 
samt en uppföljning av kvalitet, personal och ekonomi och drift av löpande 
verksamheter. 
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2 Sammanfattning 
Starten på vårterminen var mycket tuff utifrån rådande pandemi. De första veckorna 
präglades av högt smittoläge och således hög personalfrånvaro vilket var mycket 
påfrestande för verksamheterna. Under några perioder var ett antal enheter rejält 
påverkade. Detta läge höll i sig fram till sportlovet vecka sju, därefter blev det lugnare. 
Dock har det under våren fortsatt att vara en del personalfrånvaro och samtidigt svårt 
att hitta vikarier vilket har bidragit till fortsatt ansträngt läge i verksamheterna.  

“Coronaskulden” innefattar både personal och elever. Personalläget har varit 
påfrestande under lång tid och kommer inte till rätta bara för att pandemin inte längre 
är i fokus, det finns en trötthet hos personalen. Eleverna har fått göra stora 
anpassningar för att tillgodogöra sig undervisningen, det finns både tid och kunskap 
som behöver hämtas i kapp. De elever som slutade årskurs nio och gymnasiet har alla 
upplevt en högstadie- respektive gymnasietid som varit helt olik tidigare elevkullars. 

Förskolan Rosenberg öppnade vid årsskiftet och det är positivt med en ny förskola 
som har goda förutsättningar för lärande och omsorg. 

Under våren har mycket tid ägnats åt fortbildning för grund- och särskolan gällande 
förändringar i läroplaner och kursplaner. Även gymnasiet och vuxenutbildningen har 
berörts av förändringar i bland annat ämnesplaner.  

Den av politiken beslutade utredningen av ytterskolornas roll inom grundskolan i 
Tidaholm har också fått mycket fokus. Många var involverade i olika intervjugrupper 
och med att ta fram underlag till utredarna. Rapporten kommer presenteras under 
senare delen av hösten.  

Förstudie inför kommande projektering av nya förskolelokaler i Madängsholm och 
Ekedalen har förberetts under våren, detta i samverkan med SBN 
(Samhällsbyggnadsnämnden). Arbetet fortsätter under hösten. 

Fokus har också varit på skolledarnas arbetsmiljö och förutsättningar för att hantera 
sina uppdrag. Det har skett några rektorsbyten under våren. Med start höstterminen 
2022 kommer en ny organisation för grundskolan f-9 att träda i kraft. Två skolområden 
har bildats där ytterskolorna har kopplats till de centrala skolorna. Skolledarna är 
samlade i team och har ansvar för flera enheter. Detta för att stärka likvärdigheten 
men främst för att skapa hållbara skolledaruppdrag. Det kostar alldeles för mycket, 
både i kompetens, kunskap och resurser, att byta skolledare. 
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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 delåret 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 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. 

Organisation 

 
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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Händelser av väsentlig betydelse 

Första delen av 2022 präglades fortsatt av pandemin med hög sjukfrånvaro både bland 
barn, elever och personal. Även om pandemin har upphört är det fortfarande mycket 
sjukfrånvaro. Detta har påverkat de flesta verksamheterna i hög grad. 

Ett stort fokus har legat på arbetet med förvaltningens systematiska kvalitetsarbete för 
att analysera och följa upp mål och utvecklingsområden. Detta arbete har gett resultat 
och stöd i att fortsätta utveckla och förbättra verksamheterna. 

Arbetet med trygghet och lekro/studiero i alla verksamheter, har gett en god grund att 
stå på med hållbara strukturer. Bevis för detta kan ses i nöjdhetsindex från 
medborgarna i Tidaholm men också i Skolinspektionens skolenkät. Här visar Tidaholms 
grundskolor att det finns goda förutsättningar för trygga lärmiljöer. 

En hel del arbete har ägnats åt organisationsförändringar bland annat inom skolledarnas 
uppdrag, förändrade skolområden samt centrala resursteamet. Detta för att hitta 
effektivare och hållbarare strukturer som gynnar verksamheterna. 

Under läsåret har det också upphandlats ett nytt elevadministrativt system vilket har 
varit en komplicerad process. Implementeringen av detta system startar i början av 
läsåret 22/23. 

 

3.2  Vision och mål i Tidaholms kommun 

3.2.1 Vision 

Kommunfullmäktige har antagit en vision som beskriver hur Tidaholms kommun ska 
utvecklas på lång sikt. Denna vision ligger till grund för de mål som kommunfullmäktige 
och nämnder har antagit. Visionen lyder: 

I Tidaholms kommun ska vi kunna leva och bo i en god livsmiljö som skapar trygghet, 
omtanke och utveckling för både individ och företag. 

Tidaholms kommun ska vara trygg och säker att bo, vistas och verka i och ge samma 
möjligheter för alla invånare. Därför är samverkan med andra aktörer i samhället viktigt. 

Omtanken är vår ledstjärna i vardagen för våra medborgare, vår miljö, vårt klimat, nästa 
generation och vår framtid. Gemensamt ansvar och samarbete mellan kommuninvånare, 
beslutsfattare, förvaltning, organisationer/föreningar och lokala företagare ger förutsättningar 
för en stark handlingskraft och utveckling för individer och företag. 

Så här arbetar kommunen med mål 

Kommunfullmäktiges vision för Tidaholms kommun kompletteras av sex målområden 
år 2022: Attraktiv kommun, Medborgaren i fokus, Ett miljömässigt hållbart samhälle, Ett 
starkt och växande näringsliv, Attraktiv Arbetsplats samt God ekonomi. 

För varje målområde har kommunfullmäktige antagit strategiska mål med tillhörande 
strategier och indikatorer. Strategierna konkretiserar hur kommunen ska gå till väga 
för att uppnå målen. Indikatorerna ger underlag för bedömningen av måluppfyllelsen. 
En väl vald indikator beskriver förhållanden som förändras i takt med att kommunen 
närmar sig målet. Varje nämnd har antagit verksamhetsmål som konkretiserar hur 
nämndens arbete ska bidra till att de strategiska målen uppnås. 
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Målområde Strategiska mål 

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

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

Ett miljömässigt hållbart 
samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 

Ett starkt och växande 
näringsliv 

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

Attraktiv arbetsplats Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 

God ekonomi (finansiella 
mål) 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, 
generella statsbidrag och kommunal utjämning. 

 Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 

3.2.2 Mål- och resultatuppföljning 

Denna delårsrapport följer upp nämndens verksamhetsmål och detaljbudget. För varje 
verksamhetsmål redovisas en analys som beskriver de resultat, förändringar och 
lärdomar som vuxit fram under årets första åtta månader. 

Graden av måluppfyllelse anger huruvida nämnden har uppnått målet (grön symbol), 
delvis uppnått målet (gul symbol) respektive ej uppnått målet (röd symbol). 

Värderingen av måluppfyllelsen väger samman uppföljningen av verksamhetsmålets 
indikatorer och underliggande enhetsmål. Färgsymboler används även för att signalera 
huruvida en indikator uppnått det fastställda målvärdet (grön symbol), delvis uppnått 
målvärdet (gul symbol) respektive ej uppnått målvärdet (röd symbol). 

Utfall för indikatorer kan saknas då vissa uppgifter endast sammanställs vartannat år 
eller för att uppgiften inte redovisas per kön. I kolumnen ”jämförelse” anges i regel det 
genomsnittliga utfallet inom den kommungrupp som Tidaholm tillhör 
(pendlingskommun till mindre tätort) alternativt det genomsnittliga utfallet för 
elev/invånare i Sverige. 

  Så här tyder du resultatet 

 Grönt betyder att nämnden har uppnått målet 

 Gult betyder att nämnden delvis har uppnått målet 

 Rött betyder att nämnden ej har uppnått målet 

3.2.3 Måluppfyllelse 

Sammantaget resultat och måluppfyllelse 

     

Attraktiv kommun 1 1  

Medborgaren i fokus  2  

Ett miljömässigt hållbart 
samhälle  1  

Ett starkt och växande 
näringsliv 1   

Attraktiv arbetsplats  1  
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God ekonomi    

Attraktiv kommun 

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

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

 
Analys: I skollagen står att barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. En 
strävan ska vara att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen, det som ibland kallas för ”det kompensatoriska 
uppdraget”. Utbildningen ska vara individualiserad, vilket betyder att den kan behöva 
utformas på olika sätt beroende på barnens eller elevernas individuella förutsättningar 
och behov. Därför kan skolan behöva använda sig av stöd, stimulans och det som kallas 
för särskilt stöd. (Källor: 1 kapitlet 4 § och 3 kapitlet 2 § i Skollagen.) 

Det finns 22 indikatorer för detta mål varav elva hämtas från Skolinspektionens 
skolenkät och resterande från Koladas databas. Av olika anledningar är inte samtliga 
indikatorer uppdaterade. En anledning är att nationella prov har varit inställda under 
läsåret 2020/2021 på grund av Covid-pandemin. En annan anledning är att 
Skolinspektionen inför 2022 har gjort en översyn av skolenkäten vilket innebär att 
frågor har reviderats och en respondentgrupp har växlat från årskurs 9 till årskurs 8. 
Detta betyder att de indikatorer som grundas på resultatet från skolenkätens tidigare 
frågor inte längre är aktuella och kan uppdateras. De indikatorer som följer upp 
elevers måluppfyllelse uppdateras under hösten då resultatet för läsåret 2021/2022 
publiceras. 

Även om frågorna i vårens skolenkät inte är identiska med de som är utvalda som 
underlag till indikatorer i verksamhetsplanen så går det att ana ett förbättrat resultat i 
grundskolan gällande elevernas upplevelse av stöd och hjälp i skolarbetet. Tidaholms 
resultat för grundskolan på frågeområdet “stöd” är bättre än medelvärdet för riket och 
åk 5 sticker ut med ett indexvärde över riket, 7,5 jämfört med 6,9. Även om 
Tidaholms samlade resultat för åk 5 ligger över rikets så skiljer det 1,3 på indexvärdet 
för lägsta och högsta resultat för Tidaholms elever i åk 5. 
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Åk 8 i Tidaholm ligger också över rikets indexvärde när det gäller frågeområdet 
“stöd”, pojkarna 6,7 är mer nöjda än flickorna 5,7. 

 
Gymnasiet ligger på samma nivå för frågeområdet “stöd” som riket 6,0 och har tappat 
något jämfört med tidigare år då gymnasiet i Tidaholm låg strax över rikets 
medelvärde. Att beakta och analysera är gymnasieflickors indexvärde 5,6 som ligger 
strax under rikets medelvärde 6,0. 

 
Diagrammet nedan visar resultatet för andelen elever i åk 6 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen som eleven läst. Resultatet visar på en mycket positiv 
trend sedan 2018 där 78,9 % av eleverna når kunskapskraven i alla ämnen år 2021. Det 
innebär att Tidaholms elever är bättre rustade inför högstadiet än tidigare. I höst 
uppdateras resultaten för 2022. 
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Diagrammet nedan visar resultatet för andelen elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen. Resultaten för år 2021 visar att 75,8% av eleverna har 
uppnått kunskapskraven. Det innebär att den negativa trenden är bruten. En viktig del 
att ta med sig i kommande arbete är att andelen elever i åk 9 som uppnått 
kunskapskraven i alla ämnen är betydligt fler av de elever som har föräldrar med 
eftergymnasial utbildning 91,4% än de som har förgymnasial eller gymnasial utbildning 
62,0%. I höst uppdateras resultaten för 2022. 

 
 

Diagrammet nedan visar 2021 års meritvärde 212,9p av 340p för elever i åk 9. 
Resultatet visar på en fortsatt negativ trend. Könsuppdelat har pojkarna i genomsnitt 
198,0p och flickor 225,2p av 340p. Meritvärdet för elever med utländsk bakgrund är 
187,1p av 340p. 

Elever med ett lågt meritvärde riskerar att inte komma in på de gymnasieprogram de 
önskar. 75,2% av Tidaholms elever kom år 2020 in på sitt förstahandsval, 2021 ökade 
andelen till 82,6%. I höst uppdateras resultaten för 2022. 
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Diagrammet nedan visar andelen gymnasieelever inom kommunal regi som tagit 
examen inom tre år, inklusive IM. Resultatet har de senaste åren varit både sämre och 
bättre än riket för att 2021 vara på samma nivå som riket och även 2017. I höst 
uppdateras resultaten för 2022. 

 
 

Här presenteras statistik för andelen behöriga lärare från förskolan till gymnasiet. 
Statistiken visar genomsnittet för alla verksamheter. Skillnader i och mellan förskolor 
och skolor kan vara stor. Det finns i dagsläget ingen kartläggning av Tidaholms 
kommuns nuläge och framtida behov beroende på pensionsavgångar. 

Diagrammet nedan visar andel anställda årsarbetare med förskollärarlegitimation i 
kommunala förskolor. Även om en liten ökning har skett, en procentenhet till 35%, så 
ligger Tidaholms förskolor fortfarande under rikets resultat.  Dock ska tilläggas att 
rikets resultat också är lågt där inte ens hälften av de anställda har 
förskollärarlegitimation. 
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Diagrammet nedan visar hur Tidaholms grundskolor står sig i jämförelse med riket 
gällande lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i 
grundskola åk 1–9. Tyvärr fortsätter Tidaholms nedåtgående trend. 

 
  

Nedan visas andel årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen. 
Behörigheten i Tidaholm ligger fortsatt över riket men följer dock den negativa 
nationella trenden. Knappt hälften av personalen som arbetar i fritidshem i Tidaholm 
har pedagogisk högskoleexamen (förskollärar-, fritidspedagog- respektive 
lärarutbildning). 

 
  

Diagrammet nedan visar andel lärare i grundsärskola, omräknat till heltidstjänster, med 
lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen och med utfärdat 
examensbevis. Tidaholm ligger fortfarande högt över snittet för riket trots ett tapp på 
2,7 procentenheter. 
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Diagrammet nedan visar en positiv trend för Tidaholm samt att gymnasiet har hög 
andel lärare med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. 

 
  

Diagrammet nedan visar andel lärare på grundläggande nivå inom kommunal 
vuxenutbildning som har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. Trenden 
för Tidaholm är positiv och fortsätter uppåt, dock fortfarande en bra bit under snittet 
för riket. 

 
  

Diagrammet nedan visar andel lärare (heltidstjänster) i kommunal vuxenutbildning på 
gymnasial nivå med pedagogisk högskoleexamen. Endast fem kommuner av de som 
finns registrerade i Koladas databas har lägre andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen än Tidaholm. 

 
  

Efter analys av kvalitetsredovisningar för läsåret 2021/2022 så framkommer ökad 
frånvaro bland barn och elever som ett växande problem trots att restriktionerna för 
Covid –19 inte längre gäller. Elevfrånvaron inom förvaltningens verksamheter behöver 
kartläggas för att skapa ett underlag för vilka åtgärder som behöver göras för att 
komma till rätta med problematiken. Det finns ett behov av att fortsätta utveckla 
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särskilt stöd (rätt stöd vid rätt tillfälle), anpassningar på grupp- och individnivå samt 
undervisningens kvalitet för ökad måluppfyllelse. Att arbeta systematiskt med kollegialt 
lärande och ett relationellt förhållningssätt till eleverna i en organisation som skapar 
förutsättningar för samverkan är åtgärder som också kan bidra till ökad elevnärvaro. 

Värdering: Förvaltningens sammanlagda bedömning är att målet delvis är uppnått då 
majoriteten av indikatorerna går i positiv riktning. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Förvaltningens verksamheter har fortsatt 
behov av utveckling av det kollegiala lärandet för att skapa förutsättningar för ett 
systematiskt kvalitetsarbete som utgår från verksamhetsnära problem.  Analysarbetet 
behöver prioriteras och utvecklas för att hitta orsaker och samband till resultaten och 
rektorerna ska ges ännu bättre förutsättningar för att analysera resultat både på 
individ- och gruppnivå. 

Skolverket skriver att det omfattande behovet av behörighetsgivande fortbildning är en 
viktig del i den samlade utmaningen för lärarförsörjningen framöver. Likaså är övrig 
kompetensutveckling för lärare betydelsefull för att stärka undervisningens kvalitet. 
Stat, huvudmän och rektorer behöver därför arbeta för goda långsiktiga förutsättningar 
för kompetensutveckling och behörighetsgivande fortbildning. Det är även viktigt att 
huvudmän och rektorer följer upp och analyserar effekterna av 
kompetensförsörjningsinsatser för att kunna göra relevanta bedömningar kring vilka 
insatser som bör prioriteras. För att skapa goda förutsättningar för lärare och 
förskollärare att utveckla och bedriva sin undervisning behöver huvudmän även ge 
rektorer förutsättningar att fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Att arbeta 
systematiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning ökar möjligheten att erbjuda 
barn och elever en likvärdig utbildning av god kvalitet. För att främja en likvärdig 
utbildning behöver både huvudmän och rektorer kontinuerligt analysera 
måluppfyllelsen i förhållande till förskolans och skolans förutsättningar. 

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

Goda resultat och ett gott rykte är viktiga grundförutsättningar för att kunna attrahera, 
rekrytera och behålla personal inom skola och förskola. Därför behöver arbetsgivare 
arbeta systematiskt för att kontinuerligt förbättra kvaliteten i verksamheterna. Det 
bygger på fortlöpande dialog och samarbete mellan huvudmannanivån, rektorsnivån 
samt skolans och förskolans personal, elever och vårdnadshavare (Skolverket). 

  

Indikator (År) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 
2022 

Utfall 
män/ 

pojkar 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 

2021 

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

94,6 
% 

92,9 
%       

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

86,5 
% 

90,1 
%       
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Indikator (År) Utfall 
2020 

Utfall 
2021 

Utfall 
2022 

Utfall 
kvinnor/ 
flickor 
2022 

Utfall 
män/ 

pojkar 
2022 

Målvärde 
2022 Jämförelse Värdering 

2021 

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

89,7 
% 

94,4 
%       

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

86,2 
% 

84,8 
%       

Betygspoäng efter 
avslutad 
gymnasieutbildning, 
kommunala skolor 
(N17491) 

13,4 14,3       

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

86,1 
% 

81,6 
%       

Heltidstjänster i 
förskolan med 
förskollärarlegitimati
on, lägeskommun, 
andel (%) (N11808) 

34 % 35 %       

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

4,9 4,5       

Barn per barngrupp, 
lägeskommun, antal 
(N11701) 

15,6 15,2       

Förskollärartäthet, 
antal barn/lärare 
med 
förskollärarlegitimati
on, lägeskommun 
(N11811) 

14,1 12,9       

 

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

 
Analys: Enligt skollagen ska alla elever tillförsäkras en trygg och stödjande skolmiljö. 
Det är skolan och ytterst rektorns ansvar för att skapa trygghet och studiero. Rektorn 
ansvar också för den pedagogiska utvecklingen och lärmiljön på skolan. Studieron och 
lärmiljön behöver utvärderas kontinuerligt som en del i skolans systematiska 
kvalitetsarbete. (Skolverket) 

För att följa upp målet är 12 indikatorer som fokuserar på elevers trygghet och 
studiero utvalda. Frågorna är hämtade från Skolinspektionens enkät. Inför 2022 gjorde 
Skolinspektionen en översyn av skolenkäten vilket innebär att frågor har reviderats och 
en respondentgrupp har växlat från årskurs 9 till årskurs 8. Detta betyder att de 
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indikatorer som grundas på resultatet från skolenkätens tidigare frågor inte längre är 
aktuella och kan uppdateras. 

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan 2017 arbetat intensivt för ökad trygghet 
och studiero inom samtliga verksamheter från förskola till gymnasium. En satsning som 
bygger på kunskap som vilar på en vetenskaplig grund med hjälp av Hélène Jenvén 
(lektor i pedagogik) som också är deltidsanställd i Tidaholm. Arbetet är främjande, 
förebyggande samt akut åtgärdande och syftet är att skapa optimala lärmiljöer präglade 
av trygghet och studie-/lekro. Det intensiva arbetet har gett resultat då årets 
reviderade enkät visar på väldigt fina siffror för Tidaholms del där samtliga frågor om 
trygghet och studiero har ett bättre indexvärde än riket. De skolenkäter som 
genomfördes 2016 och 2018 har indexvärden som är både högre och lägre eller lika 
med rikets. År 2020 är däremot samtliga indexvärden högre än rikets vilket glädjande 
nog håller i sig 2022. Dock är det viktigt att observera och analysera varför flickors 
svar i år 2 på gymnasiet är lägre än rikets. 

Resultat (indexvärden) Skolenkäten 2022 frågeområde "Trygghet och studiero": 

 
Tabellen nedan visar Skolenkätens resultat i åk 5 för studiero, trygghet och att 
förhindra kränkningar. 
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Tabellen nedan visar Skolenkätens resultat i åk 8 för studiero, trygghet och att 
förhindra kränkningar. 
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Tabellen nedan visar Skolenkätens resultat för gymnasiet år 2 gällande studiero, 
trygghet och att förhindra kränkningar. 
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Tabellen nedan visar index för samtliga frågeområden för gymnasiet år 2. I samtliga 
frågeområden har flickorna lägre resultat än pojkarna i jämförelse med Tidaholm och 
riket. Flickornas resultat ligger under genomsnittet i riket för flickor medan pojkarnas 
resultat ligger över rikets resultat för pojkar. Skillnaderna mellan pojkar och flickors 
upplevelser blir där med mycket stora. 

 
 

Värdering: Målet bedöms som uppnått då Tidaholms samtliga indexvärden för 
frågeområdena "Trygghet och studiero" ligger över rikets indexvärden.  

Lärdomar och förslag på åtgärder: För att bibehålla den positiva utvecklingen 
behöver förvaltningen skapa kvarhållande strukturer både lokalt på skolorna och 
förvaltningsövergripande så att Utbildningskonceptet Trygghet och Studiero blir befäst 
och en självklar del av helhetsidén. Utifrån skolenkätens stora skillnader mellan pojkar 
och flickors resultat finns ett förslag på att starta ett utvecklingsarbete för att öka 
jämställdheten på Rudbecksgymnasiet. 

 

Medborgaren i fokus 

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

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. 
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Analys: De 21 indikatorer som har valts ut för att analysera verksamhetsmålet har av 
olika anledningar inget uppdaterat resultat. Nationella prov har på grund av Covid-
pandemin varit inställda under 2020/2021, ersättningsprov har genomförts men ej 
registrerats. Inför 2022 gjorde Skolinspektionen en översyn av Skolenkäten vilket 
innebär att frågor har reviderats och en respondentgrupp har växlat från årskurs 9 till 
årskurs 8. Detta betyder att de indikatorer som grundas på resultatet från 
Skolenkätens tidigare frågor inte längre är aktuella och kan uppdateras. 

Under läsåret har grundskolan och särskolan fokuserat på de ändringar i läroplaner och 
kursplaner som gäller från 1 juli 2022. Det finns ändringar i alla kursplaner på 
grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och 
relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. För lärare som 
sätter betyg införs också en ny princip för betygssättning i skollagen. De nya 
bestämmelserna ska leda till att betygen speglar elevernas kunskaper bättre. Begreppet 
kunskapskrav byter namn till betygskriterier. I samband med ändringarna har 
Skolverket tagit fram nya allmänna råd om betyg och prövning. Barn- och 
utbildningsförvaltningen har bjudit in sakkunnig Anna Karlefjärd för att föreläsa för 
pedagogisk personal samt vara behjälplig i att tolka de ändringar som genomförts. 
Dessa fortbildningsinsatser och diskussioner gynnar förutsättningarna för ökad 
bedömarkompetens och i sin tur likvärdig och rättssäker bedömning och betygsättning. 
Vid analys av läsåret 2021/2022 framkommer ett behov av att skapa förutsättningar för 
samplanering och sambedömning där kollegialt lärande ses som ett viktigt verktyg för 
ökad samsyn. Något som också försvårar möjligheterna att göra likvärdiga och 
rättssäkra bedömningar är den ökande elevfrånvaron. 

De skolor som har B-form upplever att det är svårare att nå och upprätthålla god 
kvalitet i undervisningen och då främst när det gäller läs- och skrivinlärning samt 
möjligheten till likvärdig elevhälsa. 

Här nedan presenteras statistik för elevers nöjdhet med skolan. 

I Skolinspektionens reviderade enkät 2022 ställs frågan "Hur nöjd är du med din 
skola?". Där svarar Tidaholms elever enligt följande: 

Åk 5 

 
Åk 8 

 
Gymnasiet år 2 
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2020 formulerades frågorna istället "Jag är nöjd med min skola som helhet" och "Jag 
skulle rekommendera min skola". Andel elever som angivit något av alternativen 
"stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendena såg ut 
enligt följande: 

Åk 5, medelvärdet för riket står inom parentes. 

 
Åk 9, medelvärdet för riket står inom parentes. 

 
Gymnasiet år 2, medelvärdet för riket står inom parentes. 

 
De två enkäterna visar att årets elever i åk 5 är mer nöjda (i jämförelse med riket) med 
sin skola än eleverna i åk 5 var 2020. Högstadieeleverna är fortsatt mer nöjda med sin 
skola jämfört med riket. Gymnasieeleverna är däremot något mindre nöjda med sin 
skola 2022 jämfört med riket. 

I 2020 års skolenkät fick pedagoger i Tidaholms grundskolor ta ställning till hur skolan 
arbetar med området "Bedömning och betygsättning". Resultatet blev ett indexvärde 
på 7,6 en ökning med 0,7 sedan 2018 och något högre än riket som var 7,3 2020. 2022 
ligger grundskolorna i Tidaholm kvar på ett indexvärde strax över rikets. 

Även pedagoger i gymnasieskolan tog ställning till hur skolan arbetar med området 
"Bedömning och betygsättning" och resultatet blev ett indexvärde på 7,7 en ökning 
med 1,3 sedan 2018. Rikets resultat för 2020 låg på indexvärdet 7,2. 2022 har 
indexvärdet i Tidaholm sjunkit till ett värde 0,4 under rikets. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen delvis nått målet. Fortsatt arbete för 
ökad likvärdighet och rättssäkerhet kommer att krävas.  

Lärdomar och förslag på åtgärder: Skolinspektionen gjorde 2018 en granskning av 
rektorers och huvudmäns arbete gällande rättvis och likvärdig betygsättning i 
grundskolan och kom fram till slutsatser som Barn- och utbildningsförvaltningen 
instämmer i. Inom det systematiska kvalitetsarbetet behöver huvudmännen och 
rektorerna lägga större vikt vid att analysera skolornas betygsresultat, sett ur 
perspektivet rättvis och likvärdig betygssättning. Det kan exempelvis innebära att 
jämföra betygsresultat på olika nivåer, till exempel mellan skolor, lärare och klasser. 
När det gäller förutsättningar för lärares samverkan i arbetet med en rättvis och 
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likvärdig betygssättning, både inom och mellan skolor, behöver organiserade former 
för samverkan skapas i betydligt större omfattning. Inte minst gäller det lärares 
samverkan mellan skolenheter. Det framstår som tydligt att huvudmännen och 
rektorerna i ökad omfattning behöver undersöka vilka behov av kompetensutveckling 
som lärare har. Andelen obehöriga lärare kan förväntas öka på många skolor. Därför är 
det viktigt - i de fall obehöriga lärare måste anställas för att undervisa och därmed ska 
fatta beslut om betyg, tillsammans med en legitimerad lärare – att planera för att dessa 
lärare ges de förutsättningar som behövs i arbetet med betygssättning. För de ämnen 
där det finns nationella prov, bör huvudmän och rektorer undersöka hur elevers 
ämnesbetyg korrelerar med provbetygen. Detta ska göras i syfte att identifiera 
avvikelser i skolornas betygsresultat och därmed uppmärksamma risker och 
svårigheter i lärares arbete med betygssättning. 

 

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. 

 
Analys: I slutet av maj genomfördes en DiTiS-inspirationsdag (halvdag). Cirka 70 
förbättringsarbeten inom framför allt delaktighet och inflytande men också andra 
områden presenterades i 25 tvärgrupper från förskola till vuxenutbildning. Många goda 
exempel spreds under denna halvdag och i utvärderingen lyftes bland annat det 
kollegiala lärandet och 3-U modellens möjligheter till förbättringar och ökad kvalitet. 

Att få arbeta i tvärgrupper från olika stadier och skolor sågs av de flesta deltagare som 
mycket värdefullt och lärorikt, ett arbetssätt man önskade mer av enligt utvärderingen. 
Det kollegiala lärande är ett krävande arbete som utgår från att synliggöra 
gemensamma komplexa problem där samband mellan undervisning och lärande 
undersöks. Arbetet genomsyras av systematik, dokumentation, analys och kritisk 
granskning, den vetenskapliga grunden samt lagar och regler. 

DiTiS -Delaktighet i Tidaholms Skolor startades upp hösten 2020 med en gemensam 
föreläsning och workshop. DiTiS utvecklingsarbete har varit igång i två år och nu kan 
förvaltningen se positiva resultat både i Skolenkäten och genom den senaste 
utvärderingen av DiTiS k-dag. Att förändra en kultur tar tid och förvaltningen är på väg 
mot en lärande kultur. En lärande kultur som bidrar till skolans kvalitetssäkring, en 
kultur som alltid har eleven i fokus och samtidigt bidrar till en kollegial delande kultur. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen delvis nått målet. Enligt 
Skolinspektionens enkät har förvaltningens verksamheter blivit bättre på att lyssna på 
och låta elever vara med och påverka skolan. Utvärderingen av k-dagen visade också 
att organisationen genomfört en kunskapsresa. Att fortsätta utveckla elevers 
delaktighet och att bygga strukturer som bibehåller fungerade arbetssätt är 
förvaltningens fortsatta utmaning. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Lärdomar förvaltningen kan dra från arbetet 
med DiTiS är att rektor är nyckeln till ett lyckat utvecklingsarbete, rektor behöver en 
god grund att stå på för att leda arbetet. Under arbetets gång har synliggjorts att 
skolorna i Tidaholms kommun behöver arbeta fram en tydlig riktning en "helhetsidé" 
som beskriver vart vi ska och vilka regler och arbetssätt som ska ta oss dit. Ett sådant 
arbete kommer att startas under hösten.  Det är viktigt att rektorerna blir 
nyckelpersoner och att de får direkt handledning av sakkunnig vid behov.  
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Skolenkäten elever i åk 5. 

 
Tabellen ovan visar att elever Åk 5 i Tidaholms kommun är betydligt nöjdare (7,2) än 
genomsnittet för riket (6,0). 

 

Skolenkäten elever i åk 8. 

 
Tabellen ovan visar att elever i åk 8 i Tidaholms kommun är nöjdare (5,4) än riket 
(4,7).  Det är dock en stor andel elever som svarar att de inte får vara med och 
påverka arbetet under lektionerna. 

 

Skolenkäten elever år 2 gymnasiet. 

 
Tabellen ovan visar att elever i år 2 på gymnasiet i Tidaholms kommun (5,5) liksom 
genomsnittet (5,6) i riket i ganska liten utsträckning får var med och påverka och bli 
lyssnade på.  
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Skolenkäten pedagogisk personal i grundskolan. 

 
Tabellen ovan visar att grundskolans pedagogiska personal i Tidaholms kommun (6,8) i 
jämförelse med riket (6,2) upplever att de skapar något mer utrymmer för 
elevdelaktighet än genomsnittet i riket. Detta resultat stämmer väl överens med 
elevernas resultat för åk 5 och åk 8. 

 

Skolenkäten pedagogisk personal i gymnasieskolan. 

 
Tabellen ovan visar att gymnasieskolans pedagogiska personal i Tidaholms kommun 
(7,0) i jämförelse med riket (6,5) upplever att de skapar mer utrymmer för 
elevdelaktighet än genomsnittet i riket. Detta resultat stämmer inte överens med 
elevernas upplevelse år 2 på gymnasiet. 

  

Ett miljömässigt hållbart samhälle 

Tidaholms kommun utvecklas till ett mer miljömässigt hållbart samhälle. 
 

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

 
Analys: Utifrån det inhämtade resultatet av antal utskrifter delår 2022 kan konstateras 
att antalet utskrifter/kopior minskat med 30 000 mellan 2020 och 2021. En kartläggning 
av kostnader har genomförts och då framkom att den totala kostanden för papper och 
tryck uppgår till cirka 340 000 kr/år för 2 miljoner kopior. I denna uträkning ingår inte 
kostnaden för kopieringsapparaterna. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen delvis nått målet. Förvaltningen har 
genomfört en kartläggning av kostnader och antalet kopior/utskrifter har minskat 
något. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Genom kvalitetsarbetet har det framkommit 

52



Barn- och utbildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2022 25(50) 

att miljömålet behöver skrivas om så att fler problem kan arbetas med för att minska 
negativ miljöpåverkan. 

Indikator (År) Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 
2022 Målvärde 2022 Jämförelse Värdering 

2021 

Totalt antalet 
utskrifter och 
kopior i våra 
skolor 

1 995 476 1 966 892     
 

Ett starkt och växande näringsliv 

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

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

 
Analys: Utifrån statistiken som presenteras för detta mål och Skaraborgs uttalade 
politiska viljeriktning om att förstärka kompetens- och kunskapsnivån för att skapa en 
hållbar arbetsmarknadsregion till 2030 behöver förbättrings- och förändringsarbetet 
fortgå.  Enskilda aktörer eller organisationer kan inte lösa kompetensförsörjningen på 
egen hand utan alla parter behöver bidra i ett konstruktivt samarbete för att möta 
behov och snabba förändringar. 

I Tidaholm startades samverkan upp mellan skola och arbetsliv under 2019, SSA- 
samverkan skola-arbetsliv har utökats med ett råd. Rådet går under namnet STF-råd 
där STF står för - Samverkan Tidaholms Future. I STF-rådet ingår en 
näringslivsrepresentant, Tidaholms kommuns näringslivsstrateg, skolchef och 
kvalitetsutvecklare. STF-rådet har haft två rådsmöten under våren. Genom samverkan 
mellan skola och arbetsliv bidrar kommunen till en förbättrad matchning. Här kan 
arbetsgivare beskriva vilken kompetens (inkluderar de mjuka värdena) de efterfrågar. 
Utbildningsanordnare kan då skapa ett innehåll som matchar behoven på dagens 
arbetsmarknad. 

Den tidigare SYV-planen är under förändring, planens syfte är att skapa en likvärdighet 
mellan och inom skolor för elevers möjligheter till kontakt med arbetslivet och olika 
branscher. Planens syfte är också att öka elevers förståelse för hur olika ämnen hänger 
ihop med olika yrken. Elever kan på så sätt göra välgrundade studie- och yrkesval 
baserade på den kunskap de får under sin utbildning.  När ungdomarna väljer 
utbildningar som motsvarar behoven på arbetsmarknaden underlättar det deras inträde 
i arbetslivet och bidrar till kompetensförsörjningen. 

Genom STF-rådet har samverkansvägen blivit tydligare och enklare. Nu kan arbetslivet 
anmäla sitt intresse för samverkan med skolan till rådet och specificera om det är 
studiebesök, prao, CV-skrivning, mentorskap, föreläsare eller annat man vill bidra med. 
Rådet hjälper till att koppla ihop och förmedla information och kontakter, agerar 
idéplank och rådgivare. Rådet stödjer också samverkansprojekt såsom yrkesmässa och 
UF. 

En motivationsfaktor för att fullfölja sina gymnasiestudier kan vara att komma in på sitt 
förstahandsval. Om valet är välgrundat utifrån kunskaper, upplever förhoppningsvis 
eleverna att de hamnat rätt och att lärandet känns meningsfullt för deras framtid. Enligt 
statistiken går indikatorn åt rätt håll men det är fortsatt en femtedel (20%) av 
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Tidaholms elever som befinner sig på sitt andra- eller tredjehandsval. 

Andelen elever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola är 
fortsatt låg i Tidaholm i jämförelse med riket och andra kommuner i Skaraborg. En 
fråga som skulle behöva kartläggas är hur framtidens kompetensbehov ser ut i 
Tidaholm. En förändring som på sikt kommer att höja kompetensen i Tidaholm är att 
elever som börjar gymnasieskolans yrkesprogram 2023 återigen får behörighet till 
högre studier, ett beslut som tagits av riksdagen under våren 2022. Lagändringarna 
kommer att träda i kraft den 1 januari 2023. Förhoppningen är att höja 
yrkesprogrammens attraktivitet så att fler elever vill utbilda sig till skickliga 
yrkesarbetare som rörmokare, elektriker och barnskötare med flera. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen nått målet för perioden. Tecken på 
positiva förändringar i målets riktning är den korta kommunikationsvägen som 
etablerats mellan arbetslivet och skolan genom STF:s arbete (samverkan Tidaholms 
future) samt den nya plan som skrivs för SYV/SSA-arbetet som beräknas tas i bruk 
under hösten 2022. 

Lärdomar och förslag: En kartläggning av framtidens kompetensbehov i Tidaholm 
skulle kunna vara ett stöd för att höja kompetensen och säkra kompetensförsörjningen 
på sikt. Kartläggning skulle kunna presentas och användas i dialog med medborgare. 

 
Diagrammet ovan visar att andelen elever som kommer in på sitt förstahandsval till 
gymnasieskolan har ökat mellan 2020 och 2021 med 5,2 procentenheter. Trots det är 
det fortsatt 19,6% av eleverna som inte kom in på sitt förstahandsval 2021. 

 

 
Diagrammet ovan visar att skillnaderna mellan andelen elever som uppnått 
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grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år fortsatt är stor (11,5 
procentenheter) mellan kommunen och riket. 

 

 
Diagrammet ovan visar att betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning har ökat tre 
år i rad och ligger nu på 14,3 poäng i jämförelse med riket 14,4. Statistiken avser elever 
som fått examen och de som har studiebevis om 2 500 poäng. 

 

 
Diagrammet ovan visar att andelen invånare med eftergymnasialutbildning har ökat till 
28% för 2021. 

 

 
Diagrammet ovan visar andelen invånare med eftergymnasial utbildning (28%) i 
jämförelse med Götene 31,6% och Skövde 44% för 2021. 
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Attraktiv arbetsplats 

Tidaholms kommun skall vara en attraktiv arbetsplats. 
 

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

 
Analys: Åtta indikatorer är utvalda för analys av detta verksamhetsmål, sju av dessa 
indikatorer uppdateras i höst. Indikatorn som visar hur stor andel av rektorerna i 
skolledningsgruppen som har genomgått rektorsutbildning är nyligen uppdaterad och 
visar att 71% av rektorerna har genomgått rektorsutbildning, en minskning med 16 
procentenheter sedan hösten 2021. Minskningen beror på att några rektorer har valt 
att börja arbeta i andra kommuner samtidigt som det är en utmaning att rekrytera 
rektorer som har rektorsutbildning. Utmaningen i att rekrytera behörig personal gäller 
även övriga verksamheter inom förvaltningen och då främst förskola och ytterskolor. 

Analys av läsåret 2021/2022 visar att skolorna vill fortsätta pågående utvecklingsarbete 
med kollegialt lärande för att ytterligare öka samsynen bland personal och hitta en "röd 
tråd". För detta krävs organisatoriska förändringar för att skapa bättre möjligheter till 
samarbete mellan och inom verksamheterna. Under hösten 2022 kommer ett 
förvaltningsövergripande utvecklingsarbete att startas upp. Målet är att komma fram till 
en helhetsidé, en gemensam strävan om god utbildnings- och undervisningskvalitet som 
får alla i verksamheten att arbeta i samma riktning. Helhetsidén ska vara grunden för 
verksamhetens systematiska kvalitetsarbete och ge riktning för vardaglig drift samt vara 
utgångspunkt och ram för det kollegiala lärandet och hantering av komplexa problem. 

Värdering: Bedömningen är att förvaltningen delvis nått målet. Ett arbete med att ta 
fram en helhetsidé som ska tydliggöra riktningen för förvaltningens fortsatta arbete 
kommer att startas upp under hösten 2022. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Barn- och utbildningsförvaltningen bör arbeta 
fram en helhetsidé för att skapa en gemensam strävan om god utbildnings- och 
undervisningskvalitet som får all personal att arbeta i samma riktning. Tydlig riktning 
och gemensamma mål borde skapa meningsfullhet och delaktighet inom förvaltningen. 

  

God ekonomi 

Tidaholms kommun har ett resultat motsvarande minst 2 procent av skatter, generella 
statsbidrag och kommunal utjämning. 
 
Tidaholms kommun har en god soliditet, vilket innebär minst 30 procent. 
 

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

 
Analys: Effektivitetsresultaten för 2021 redovisas av SKR (Sveriges kommuner och 
regioner) i slutet av september 2022. Det innebär att inget nytt effektivitetsresultat kan 
redovisas för delåret. Det senaste effektivitetsresultatet för 2020 redovisades 2021 i 
verksamhetsberättelsen. 

Syftet med att mäta effektivitet är att hitta system och modeller för en tydligare 
organisering, styrning och ledning som kan leda till effektivitetsökning. 
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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 

Värdering: Ingen värdering kan göras utifrån effektivitet i delårsrapporten. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Resultaten av effektivitet kan ses som 
omdöme/betyg på hur förvaltningen omvandlat tillgängliga resurser till tjänster med hög 
kvalitet. Ett förslag är att en presentation av effektivitetsresultat genomförs på barn- 
och utbildningsnämnden i oktober innan verksamhetsplanen för 2023 beslutas. 
Effektivitetsresultaten kan vara viktiga att ha med som underlag vid prioriteringar av 
fortsatta förbättringsarbeten inför 2023. 

 

3.3 Kvalitet 

3.3.1 Nyckeltal 

Nedan redovisas nyckeltal som beskriver hur förhållanden i nämndens löpande 
verksamheter har utvecklats över tid. 

Barnomsorg 

Nyckeltalen är en sammanställning av tal som tas fram från publicerad statistik på 
databasen Kolada. 

Kohort Källa 2021 2020 2019 2018 

Antal barn 1–5 år i kommunen N01926 705 722 734 731 

Antal barn 6–12 år i kommunen N01923 1047 1049 1014 994 

 

Förskola Källa 2021 2020 2019 2018 

Andel barn i förskola av inv. 1–5 år 
(%) N11800 81,6 86,1 84,6 80,2 

Antal barn per barngrupp N11703 15,2 15,6 15,9 15,4 

Kostnad per barn i förskola (tkr) N11008 155 033 140 600 136 684 136 201 

Nettokostnadsavvikelse* förskolan 
(%) N11024 -1,9 -8,6 -13,3 -8,4 

 

Fritidshem Källa 2021 2020 2019 2018 

Andel barn på fritids av invånare 6–
12 år (%) N13800 53 55 56 54 

Kostnad per barn i fritidshem (kr) N13008 43 317 37 780 38 540 38 347 

Nettokostnadsavvikelse* fritidshem 
(%) N13020 10,6 -1,8 3,6 11,7 
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Förskoleklass och grundskola 

  Källa 2021 2020 2019 2018 

Antal elever i förskoleklass i 
kommunen N11805 156 153 147 181 

Antal elever i grundskola åk 1–9 N15807 1285 1289 1276 1215 

 

Förskoleklass och grundskola Källa 2021 2020 2019 2018 

Kostnad per elev i förskoleklass (kr) N15053 128 266 120 239 121 270 119 255 

Kostnad per elev grundskola åk 1–9 
(kr) N15008 71 631 62 333 74 250 71 038 

Nettokostnadsavvikelse* grundskola 
(%) N15001 11,6 6,2 9,6 8,9 

 

Grundsärskola i egen regi Källa 2021 2020 2019 2018 

Antal elever i grundsärskolan N18803 15 16 19 24 

Nettokostnad per elev (kr) N18018 709 333 643 875 623 947 525 417 

Kostnad grundsärskola per invånare 
(kr) N18010 830 805 923 983 

Gymnasieskola 

  Källa 2021 2020 2019 2018 

Gymnasieelever i kommunens egen 
skola, andel (%) N17895 48,4 52,3 50,0 55,5 

Andel Tidaholmselever i andra 
kommuner, andel (%) N17805 34,1 31,4 33,3 29,7 

Elever vid Rudbecksgymnasiet N17820 296 310 300 327 

Kostnad för kommunal 
gymnasieskola per elev (kr) N17007 164 574 166 072 169 780 144 414 

Nettokostnadsavvikelse* 
gymnasieskola (%) N17001 1,5 9,6 4,0 1,6 

Vuxenutbildning 

Gymnasial vuxenutbildning Källa 2021 2020 2019 2018 

Elever i kommunal gymnasial 
vuxenutbildning, antal N18898 276 267 240 228 

Kostnad gymnasial vuxenutbildning 
per invånare (kr) N18013 872 903 770 708 

 

Grundläggande vuxenutbildning Källa 2021 2020 2019 2018 

Elever i kommunal grundläggande 
vuxenutbildning, antal N18896 49 72 81 78 

Kostnad grundläggande 
vuxenutbildning per invånare (kr) N18012 154 211 87 72 
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Kulturskola 

  Källa 2021 2020 2019 2018 

Elever i musik- och kulturskola, 6–19 
år, antal N09887  215 309 309 

Kostnad för musik- och kulturskola 
per invånare (kr) N09005 413 434 510 477 

3.3.2 Uppföljning av kvalitet i löpande verksamhet 

Fritidshemmet 

Analys: De indikatorer som grundas på resultatet från Skolinspektionens skolenkät är 
inte längre aktuella och kan inte heller uppdateras eftersom Skolinspektionen inför 
2022 har gjort en översyn av skolenkäten och frågorna har reviderats. Årets 
enkätfrågor är dock snarlika och visar på ett gott betyg både från vårdnadshavare i 
förskoleklass och grundskola där medelvärdet på samtliga frågor ligger över riket. 

Resultat Skolenkäten 2022 vårdnadshavare förskoleklass: 

 
 

Resultat Skolenkäten 2022 vårdnadshavare grundskola: 
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Indikatorn för antal inskrivna barn per årsarbetare är uppdaterad och visar att 
Tidaholms kommun har tre barn färre per årsarbetare jämfört med genomsnittet för 
riket. Tidaholm har sedan 2007 haft färre barn per årsarbetare jämfört med riket, 
förutom 2019 då det var ett barn mer än riket per årsarbetare. 

 
Trots att det är färre barn per årsarbetare så är det svårt att rekrytera behörig 
personal. Sedan 1 juli 2019 är det krav på lärarlegitimation och behörighet för att få 
undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. Andelen anställda med 
pedagogisk högskoleexamen sjunker, dock är det positivt att andelen är högre i 
Tidaholm än genomsnittet i riket. Brist på behörig personal skapar oro då elever som 
är i behov av extra anpassningar/särskilt stöd på fritidshemmet inte kan erbjudas det i 
den mån det är önskvärt. Detta får konsekvenser för både skol- och 
fritidsverksamheten då personal från fritidsverksamheten även fyller en viktig funktion 
för både elever och skolpersonal under skoltid. En väl fungerade fritidsverksamhet 
gynnar tryggheten, trivseln samt elevernas kunskapsutveckling likväl som sociala 
utveckling. 

Analys av läsåret 2021/2022 visar också att nuvarande organisation försvårar det 
kollegiala lärandet, speciellt på ytterskolorna. Till det ska läggas att arbetsmiljön har 
varit ansträngd på grund av hög personalfrånvaro (Covid-19) och elever med stora 
behov. Ett ökat antal olycksfall och tillbud bland elever har krävt förändrade arbetssätt 
och gruppkonstellationer. Rektorn på det aktuella fritidshemmet har vidtagit åtgärder i 
form av personalförstärkning, handledning av skolpsykolog samt deltagande på 
elevhälsomöten för att stötta och coacha personalen. 

Trots hög arbetsbelastning har pedagogerna på några av fritidshemmen lyckats arbeta 
kollegialt enligt 3U-modellen för att öka elevernas delaktighet i planeringen av 
fritidsverksamheten men också i värdegrundsarbetet. På ett fritidshem har 
värdegrundsarbetet dagligen utvärderats av eleverna. Detta har sedan sammanställts i 
ett diagram vilket eleverna har varit med och diskuterat, pedagogerna har sett en 
minskning av konflikter och eleverna leker lugnare. Eleverna har varit delaktiga och 
positiva till detta arbetssätt och det har bidragit till ett bättre arbetsklimat för samtliga. 

På ett annat fritidshem har mellanstadieeleverna varit svårmotiverade till att delta i de 
teman som erbjuds. För att öka elevers delaktighet har personalen då kontinuerligt 
arbetat med fritidsråd tillsammans med eleverna där aktuella frågor har lyfts och teman 
diskuterats. Personalen har använt kollegialt lärande, där personal och elever gör en 
upptäckt, tillsammans undersöker och utvärderar för att påverka den undervisning som 
bedrivs på fritidshemmet. 

Det finns också ett behov av att arbeta för en tydligare röd tråd mellan förskola, 
förskoleklass och fritids. 

60



Barn- och utbildningsnämnd, Delårsrapport augusti 2022 33(50) 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Från och med hösten 2022 gäller en ny 
organisation för f-6 då tre skolområden blir två. Valstad skola och Forsenskolan blir ett 
skolområde och Ekedalens skola, Fröjereds skola och Rosenbergsskolan blir ett. Varje 
skolområde har en rektor och två biträdande rektorer. Den nya organisationen är 
bland annat skapad för att öka möjligheterna till samverkan och kollegialt lärande 
enheterna emellan och borde på så vis också gynna möjligheterna till en gemensam röd 
tråd. 

Följande åtgärder är även viktiga att beakta inför kommande läsår: 

• Nya gruppkonstellationer och tillskapande av lokaler för detta.   
• Fördjupning i läroplan för fritidsverksamheten för att utveckla kvaliteten.   
• Fortsatt deltagande i elevhälsomöten, APT, och planerade gemensamma träffar 

mellan skola/fritids.   
• Fortsätta det påbörjade arbetet med elevers delaktighet av undervisningen med 

hjälp av 3U-modellen.   
• Viktigt att respektera och ge fritidspersonalen möjlighet att behålla sin 

planeringstid för att kunna bibehålla en god kvalitet i fritidsverksamheten.  
• Personalen skapar ett kalendarium för analys och avstämning av verksamheten.   

 
 
Elevhälsan 

Analys: Skolenkäten 2022 visar att eleverna är nöjda med elevhälsan. Samtliga resultat 
ligger över riket (se tabeller nedan), eleverna upplever att det både finns personal som 
bryr sig och att det är lätt att få tag på någon vuxen på skolan. 

Kvalitetsarbetet har synliggjort att skolfrånvaron ökar i alla åldrar, det behöver 
kartläggas och analyseras systematiskt för att hitta rätt åtgärder. 

Grundskolans kostnad per elev har ökat och gymnasieskolans minskat enligt diagram 
nedan, det beror sannolikt på att interkostnaden inte har justerats. Det betyder att 
kostnaden per elev för elevhälsan varit ungefär lika med rikets. 

Lärdomar och förslag på åtgärder:  Bristen på utbildade specialpedagoger är ett 
stort problem, det innebär att det är mycket svårt att rekrytera kompetent 
specialpedagogisk personal. Ett förslag är att göra en intern rekryteringssatsning 
(studera på arbetstid). Ytterligare ett förslag är att säkra upp genom att 
specialpedagoger handleder personal som inte har den specialpedagogiska 
kompetensen. Elevhälsan ser ett behov av att anställa en skolpsykolog i kommunen, det 
skulle kvalitetssäkra elevhälsans arbete. Ett kartläggningsarbete för att ta reda på vad 
den ökade frånvaron beror på behöver göras. Utifrån analysen av kartläggningen 
behöver ett utvecklingsarbete startas för att öka närvaron. 
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Diagrammet ovan visar att Tidaholms kommun lagt 1 025 kr/elev åk1-9 mer på 
elevhälsan 2021 i jämförelse med 2020. I jämförelse med alla kommuner (ovägt medel) 
har kommunen lagt 172 kr mer per elev. Resultatet för riket saknas. 

 

 
Diagrammet ovan visar att Tidaholms kommun lagt 1 106 kr mindre per elev i 
gymnasieskolan på elevhälsan 2021 i jämförelse med 2020. I jämförelse med alla 
kommuner (ovägt medel) har kommunen lag 1 865 kr mindre per elev. Resultatet för 
riket saknas. 

 

Elever i åk 5. 

 
Statistiken (index) ovan visar att elever i åk 5 (7,8) i Tidaholms kommun i genomsnitt 
är nöjdare med elevhälsan än genomsnittet för elever i riket (6,9). 
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Elever i åk 8. 

 
Statistiken (index) ovan visar att elever i åk 8 (6,9) i Tidaholms kommun i genomsnitt 
är nöjdare med elevhälsan än genomsnittet för elever i riket (6,0). 

 

Elever i år 2 på gymnasieskolan.

 
Statistiken (index) ovan visar att elever i gymnasiet år 2 (7,0) i Tidaholms kommun i 
genomsnitt är nöjdare med elevhälsan än genomsnittet för elever i riket (6,7). 

 

 
Nyanländas lärande 

Analys: I Tidaholms skolor finns elever med 24 olika språk där tio av språken talas av 
färre än fem elever. Önskar vårdnadshavare att ens barn ska läsa modersmål måste det 
vara ett aktivt språk i hemmet och att minst fem elever tillhör samma språkgrupp i 
kommunen. Modersmålsundervisningen ligger utanför ordinarie timplan vilket gör att 
vårdnadshavare/elev ibland väljer bort möjligheten. Under läsåret 21/22 har 
modersmålsundervisning genomförts i arabiska, bosniska, polska och thailändska. 
Kommunen är enligt lag skyldiga att anordna modersmålsundervisning i 
assyriska/syrianska, dari, engelska och tyska, det har dock inte kunnat genomföras på 
grund av rekryteringssvårigheter. 

15 av de elever som avslutade åk 9 på Hellidsskolan våren 2022 hade utländsk 
bakgrund (elever som har minst en förälder som är född utanför Sverige). Samtliga 15 
elever läste svenska som andraspråk i stället för svenska. Det genomsnittliga meritvärdet 
för eleverna var 198,5 meritpoäng, genomsnittet för Tidaholm 2021 var 187,1 och för 
samtliga huvudmän i Västra Götaland 187,4. Det innebär att det skett en mycket 
positiv utveckling under läsåret 21/22, dock var 4 av 15 eleverna inte behöriga till 
nationella program på gymnasiet. 
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Lärdomar och förslag på åtgärder: En utmaning läsåret 22/23 är att hitta personal 
till modersmålsundervisning för de språk som kommunen saknar. 

  
KAA - Kommunens aktivitetsansvar för ungdomar 

Analys: I juni 2022 omfattades 37 ungdomar av KAA-kommunalt aktivitetsansvar 14 
av dessa har tillkommit sedan 1 december 2021. Ungdomarna som omfattas av KAA 
har tillgång till olika typer av stöd, så som hjälp med att hitta praktikplats, stöd i att 
söka jobb/skriva ansökningshandlingar, studie- och yrkesvägledning, stöd i kontakt med 
andra myndigheter med mera. 

En utmaning är när ungdomar inte önskar något stöd. Många av ungdomarna har 
mycket negativa erfarenheter av sin skolgång vilket gör att det är svårt att motivera 
dem tillbaka till studier. 

Av de 37 ungdomarna hade 12 arbete och 4 praktikplats (2 med en omfattning 11-20 
timmar/vecka och 2 med omfattning 31-40 timmar/vecka). En var praktikant i 
kommunal verksamhet de övriga tre hos privata företag. 

Högkonjunkturen har bidragit till att fler ungdomar kommit ut på arbetsplatser än 
tidigare, detta har gjort att deras livskvalitet och livschanser ökat. 

Lärdomar och förslag: Genom att organisera SYV- och KAA-uppdraget för 
gymnasiet och kompetenscentrum tillsammans har stora vinster kunnat göras. Vinster 
som framför allt gagnat elever genom korta kommunikationsvägar och en 
kunskapsbredd genom närheten till olika professioner och skolformer men också 
organisatoriska vinster för personal och verksamheten som helhet. Vinster som inte 
hade förutsetts men som blivit mycket gynnsamma.  Beslut har därmed tagits om att 
fortsätta och vidareutveckla organisationen. 

 
Introduktionsprogram 

Analys: Enligt statistiken för IM (Introduktionsprogram) avslutar procentuellt fler 
elever sina studier med examen eller studiebevis inom 4 år i Tidaholm än genomsnittet 
för riket. Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på 
ett nationellt program, eller leda till att de kan få ett arbete. 

Det finns fyra inriktningar på introduktionsprogrammet: 

• Programinriktat val 
• Yrkesintroduktion 
• Individuellt alternativ 
• Språkintroduktion 

Under läsåret 21/22 läste totalt 34 elever på IM. Kommande läsår 22/23 kommer 
preliminärt mellan 40–45 elever gå på IM. 10–15 av dessa beräknas vara nya elever. 

Huvudregeln är att inga elever som är behöriga till ett nationellt gymnasieprogram ska 
gå ett introduktionsprogram. På introduktionsprogrammen är den individuella 
studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon 
programstruktur, utan det är studieplanen som visar vad utbildningen ska innehålla. 
Under året har rektor och arbetslag arbetat systematiskt för att säkerställa kvaliteten 
på utbildningen. I arbetet har organisationen för att följa elevers kunskapsutveckling 
identifierats som ett utvecklingsområde. 

Ett systematiskt kvalitetsarbete har synliggjort utvecklingsområden för att öka 
utbildningens kvalitet. Genom att fortsätta arbetet på den inslagna vägen säkerställs att 
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varje elev får det stöd den har rätt till och behov av. En utmaning är att elevantalet 
ökar läsåret 22/23. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: För att säkerställa elevers kunskapsutveckling 
behövs mer samverkan med elevhälsan och tätare uppföljningar med elev och 
vårdnadshavare. Inför läsåret 22/23 har en ny mötesstruktur framarbetats, det innebär 
att arbetslaget för IM får en egen tid för EHM (elevhälsomöten) en gång per månad där 
elevers kunskapsutvecklings följs upp på ett systematiskt och metodiskt sätt. 
Arbetslaget kommer också träffa skolpsykolog och diskutera elevers utveckling tre 
gånger per termin. En revidering av planen för utbildningen kommer att göras under 
hösten 2022. 

 
Diagrammet ovan visar att antalet IM elever minskade mellan 2016–2019, de senaste 
åren ser vi däremot en ökning igen. 

 

 
Diagrammet ovan visar att ingen IM-elev avslutade sina studier med examen eller 
studiebevis inom 3 år de senaste åren. För riket är genomsnittet 10,2%. Denna siffra är 
sannolikt felaktig och kan bero på en felrapportering. 
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Diagrammet ovan visar att i Tidaholm 2021 fick 45,5% av IM-eleverna examen eller 
studiebevis inom 4 år. För riket var genomsnittet 22,1%. 

 
Vuxenutbildningen 

Analys: Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan 
arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. På 
KompetensCentrum i Tidaholm erbjuds kurser och utbildningar inom många områden 
och på olika nivåer. 5,5% av de vuxna invånarna 20–64 år i Tidaholm deltar i 
vuxenutbildning, något mindre än 2020 då det var 6,2%. 

 
 

Antal elever i kommunal vuxenutbildning har minskat med 14 elever sedan 2020 men 
ökat med fyra jämfört med 2019. 
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Andel elever som läser grundläggande vuxenutbildning har minskat de senaste tre åren 
och ligger nu på 15,1% medan de elever som läser gymnasial vuxenutbildning har ökat 
till 84,9%. 

 

 
 

De övergripande målen för utbildningen har utökats. Utbildningen ska utgöra en bas 
för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god 
grund för elevernas fortsatta utbildning. Kommunerna i Skaraborg har beslutat att 
samverka om kommunal vuxenutbildning. Målsättningen är att skapa en sammanhållen 
vuxenutbildning utifrån arbetslivets behov, individens förutsättningar och efterfrågan. 
Samarbetet ska leda till att kommunala resurser optimeras både ur ett ekonomiskt och 
ett kvalitativt perspektiv. Samverkansformen ska gynna kommuninvånare, näringslivet 
och offentlig verksamhet inom Skaraborg. Målen är att: 

• få fler att fullfölja sina studier och få betyg inom utsatt tid. 
• minska antal avbrott. 
• få ökad kvalitet av undervisningen. 

KompetensCentrums egen nöjdhetsenkät visar att: 

• 92% trivs bra på KC. 
• 94% är nöjda med den kontinuerliga återkopplingen av sina studieresultat. 
• 92% är nöjda med kursutbudet. 
• 90% är nöjda med lokalerna, dock skiljer det mycket mellan lokalernas 

standard. 
• 94% är nöjda med det pedagogiska stöd de får av lärarna. 

Många elever når sina mål och kommer vidare till arbete och studier. De allra flesta 
trivs på Kompetenscentrum vilket troligtvis bidrar till att eleverna når sina mål. De 
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avbrott som är gjorda på grund av att eleverna har fått arbete anses som positiva 
avbrott medan de avbrotten på grund av inaktivitet är negativa. Under 2020 är dessa 
negativa avbrott ett fokusområde för hela Skaraborg, samtliga nätverk av lärare, SYV, 
administratörer och rektorer arbetar med olika aktiviteter för att få eleverna mer 
motiverade. 

Att det har blivit fler F i kurserna beror på att kurserna inte har förlängts i samma 
utsträckning eftersom det påverkar elevernas studiemedel från CSN. I stället får eleven 
läsa om kursen men i snabbare takt. Det finns många anledningar till att eleverna inte 
hinner med kurserna på tänkt tid men framför allt för att många kombinerar arbete 
och studier. Även pandemin har påverkat resultaten, många elever har varit sjuka eller 
borta på grund av vård av barn vilket gör att det är svårt att få kontinuitet i 
undervisningen. Närdistanskurser har startats tillsammans med Falköping, Töreboda, 
Mariestad och Gullspång för att fler ska kunna studera och arbeta samtidigt. Detta är 
ett led i ”lärcentratanken” som nu utvecklas. 

Under läsåret 2021/2022 har Kompetenscentrums pedagogiska personal fokuserat på 
kollegialt lärande genom utvecklingsarbetet DiTiS men också på förändringarna i kurs- 
och ämnesplanerna, nytt betygsystem för SFI samt grundläggande kurser. En 
fortbildningsinsats har också genomförts kring specialpedagogisk kompetens. 

Lärdomar och förslag på åtgärder:  

• Att fortsätta arbetet med att få alla pedagoger trygga med innehållet i 
förändringarna i läroplanens inledande delar och de nya kurs- och 
ämnesplanerna och därmed kan förmedla det till eleverna. 

• Att samsyn råder bland lärarna så att kunskaperna bedöms på ett likvärdigt och 
rättssäkert sätt. 

• Att stärka pedagogernas specialpedagogiska kompetens så att kvalitén på 
undervisningen ökar så att genomströmningen av elever ökar och avhoppen 
minskar. 

• Att upprätta en plan för sammanhållen utbildning för nyanlända med 
utbildningsplikt. 

• Utreda om det är möjligt att ha yrkesförare i samverkan med gymnasiet i stället 
för på entreprenad. 

  

 
Kulturskolan 

Analys: Fem indikatorer är utvalda för uppföljning av Kulturskolan och samtliga 
uppdateras under hösten 2022. Dock finns en preliminär uppgift publicerad för 2021 
och det är kostnaden för kulturverksamhet kr/invånare vilket innebär bruttokostnad 
minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och regioner inom 
kulturområdet (stöd till föreningar, bibliotek, musikskola etc.) per invånare den 31/12. 
Avser stöd till studieorganisationer, allmän kulturverksamhet, bibliotek samt musik- 
och kulturskola, en uppgift som inte enbart rör kulturskolan. Kostnaden har minskat de 
senaste åren från 2 006 kr/invånare 2019, 1 930 kr/invånare 2020 och 1 899 
kr/invånare 2021. 
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Kulturskolan hade under våren 2022 cirka 230 elever fördelade på undervisning i 
blåsinstrument, stråkinstrument, slagverk, piano, gitarr, ensemblespel och körsång. De 
flesta instrumentalelever har en lektion i veckan, individuellt eller i liten grupp, samt en 
orkester- eller ensemblelektion i veckan. Kulturskolan undervisar i en mängd 
musikstilar och ger grundläggande kunskap för elevernas vidare musicerande. 
Kulturskolan har också haft dramaundervisning för två grupper med cirka 10 elever i 
varje. På grund av Covid-restriktioner genomfördes undervisning enskilt eller i små 
grupper men efter sportlovet då restriktionerna hävdes kunde även undervisning i 
större grupper och ensembler genomföras. 

Under vårterminen har lärare från Kulturskolan besökt samtliga klasser i årskurs 2 för 
instrumentinformation, sång och rytmik men även information om Kulturskolan. 

Kulturskolan har ett väletablerat samarbete med skolan och övriga kulturlivet i 
kommunen vilket innebär medverkan vid skolavslutningar, vårparad, nationaldagsfirande 
och andra tillställningar. Utöver detta anordnas aktiviteter i egen regi. 

Kulturskolans verksamhet genererar mervärden både för den enskilde eleven och 
Tidaholms kommun. Kulturskolorna i Sverige förbereder elever för vidare studier och 
yrkesval inom flera branscher på arbetsmarknaden och är en viktig förklaring till att 
Sverige är en av världens mest framgångsrika musiknationer. 

Lärdomar och förslag på åtgärder: Utifrån en utökad budget har rekrytering av ny 
medarbetare skett och inför hösten 2022 kan Kulturskolan återigen erbjuda solosång 
och en utökad körverksamhet. 

  

Grundsärskolan 

Analys: Regeringen har fattat beslut om att grundsärskolan byter namn till anpassad 
grundskola och benämningen träningsskola tas bort för att markera att skolformen är 
en del av den anpassade grundskolan. Ändringarna börjar gälla den 2 juli 2023. I 
Tidaholm finns träningsskola och grundsärskola åk 1–6 på Forsenskolan samt 
grundsärskola åk 7-9 på Hellidsskolan. 

Vårdnadshavare med barn i träningsskolan och grundsärskolan har deltagit i 
Skolinspektionens skolenkät 2022 och resultatet är mycket positivt. I samtliga 
frågeområden ligger Tidaholms grundsärskola på ett resultat över riket. Två 
frågeområden sticker ut lite extra, "Information från skolan" har ett indexvärde på 2,0 
mer än riket och "Anpassning efter elevens behov" 1,9 mer än riket. 
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Lärdomar och förslag på åtgärder: Hösten 2020, då grundsärskolan delades och 
åk 7–9 flyttade med till Hellidsskolan som då blev renodlad högstadieskola, påbörjades 
också ett arbete med att utveckla samarbetet mellan grundskolan och grundsärskolan. 
Forsenskolan har successivt minskat uppdelningen mellan fritids och skola samt f-3, 4–6 
och särskola. Nu finns en känsla av att arbeta tillsammans med förhållningssättet "olika 
är bra" som driver personalen framåt. Dock har pandemin påverkat möjligheten till 
ökat samarbete och integrering i den mån det var tänkt och vissa avdelningar och 
paralleller är till och med mer isolerade nu än före pandemin. Detta är rektorerna 
uppmärksamma på och kommer att hantera under nästa läsår. 
 

3.4  Framtid - 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. 

Barn- och utbildningsförvaltningens ständiga arbete med att utveckla verksamhetens 
kvalitet bedrivs i en cyklisk process genom förvaltningens årshjul. Det systematiska 
kvalitetsarbetet och årshjulet har utvecklats löpande sedan 2019. Under 2020 delade 
förvaltningen in det systematiska kvalitetsarbetet i två delar, drift och utveckling. I 
driften följer förvaltningen upp sina verksamheter och får svar på frågan "Var är vi?". 
Utifrån uppföljningen förs dialoger om "Vart ska vi?" här diskuteras och prioriteras 
synliggjorda behov av utveckling med rektorer och politik. De prioriterade 
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utvecklingsbehoven sammanställs i verksamhetsplanen. Enheterna skriver därefter en 
handlingsplan utifrån verksamhetsplanens mål "Hur gör vi?". Två gånger om året följer 
förvaltningen upp verksamheternas drift och utveckling. Uppföljningen görs i 
delårsrapporten och verksamhetsberättelsen. För att synliggöra skillnader mellan drift 
(uppföljning av samtliga verksamheter utifrån lagar och regler) och utveckling 
(utveckling utifrån prioriterade behov) behöver formen för delårsrapporten och 
verksamhetsberättelsen justeras, ett beslut som behöver fattas på 
kommunledningsnivå. Det betyder att förvaltningen i nuläget följer upp drift och 
utveckling utan tydliga avgränsningar vilket innebär att läsaren behöver en god 
förförståelse. Det ser förvaltningen som en svaghet i rapporteringen till politiken 
(huvudmannen). 

Genom resultaten för Skolinspektionens skolenkät 2022 fick förvaltningen bekräftelse 
på att organisationen stärker kvalitén genom det systematiska kvalitetsarbetet som 
organiseras på huvudmannanivå och genomförs på varje enhet. Här visade Tidaholm 
toppresultat för grundskolan av de kommuner i landet som genomförde skolenkäten. 
Resultatet för elever i åk 5 var bäst i Skaraborg där elevernas upplevelse av inflytande 
utmärkte sig extra positivt i jämförelse med andra kommuner. Även resultatet för 
elever i åk 8 låg i Skaraborgstoppen, här kände eleverna sig trygga men behövde få mer 
färdigheter i kritiskt tänkande. Resultaten för vårdnadshavare i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola låg också i toppen. Vårdnadshavare var särskilt nöjda 
med de anpassningar som görs efter elevers behov, beaktas bör dock att det var en låg 
svarsfrekvens från vårdnadshavare. Den pedagogisk personal i grundskolan var mest 
nöjd med uppföljningen av kunskapsresultat, trygghet och studiero samt stödet från 
elevhälsan där medelvärdet låg högt över deltagande kommuners resultat. 

Resultaten för skolenkäten synliggjorde också att likvärdigheten mellan skolorna 
saknades på flera håll. Det betyder att många elever får en utbildning med mycket hög 
kvalitet men att vi också i Tidaholms kommun har de elever som får en utbildning med 
lägre kvalitet. 

Staplarna nedan visar exempel på skillnader mellan skolorna. 

Vit= enskild skola, grå= totalt Tidaholms kommun, svart= genomsnittet i riket 

Skola 1:   

Skola 2:  

  

Skola 1:   

Skola 2:  

  

Lärarbehörighet 

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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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 – augusti 2022 är ett 
överskott mot budget på 3,6 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 1,3 procent av 
periodens budget. 

Helårsprognosen för nämnden är en budget i balans, under förutsättning att 
åtgärdsförslagen i åtgärdslistan genomförs. Åtgärderna täcker ett underskott på 1,0 
miljoner kronor som beror på uteblivet statsbidrag för läxhjälpsverksamheten samt 
ökade placeringskostnader på gymnasiesärskolan. 

  

Helårsprognosen är totalt sett oförändrad jämfört med föregående prognos (daterad 
maj månad). 

Inom förvaltningen har dock prognosen ändrat mellan verksamheterna. Förvaltningen 
har i prognos för augusti ett större underskott på grundskolan i form av särskilt stöd 
och att organisationen för läxhjälp inte anpassas under höstterminen som tidigare 
planerat. Förvaltningen ser att överskottet på förskola blir större än vid tidigare 
prognoser på grund av statligt stöd för sjuklönekostnader och brist på personal att 
rekrytera. 
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  Jan Feb Mar Apr Maj Ju
n Jul Aug Sep Okt Nov De

c 

Helårs-
prognos x 352 6

18 
353 1

18 
352 6

18 
352 6

18 x x 352 6
18     

Budgetr
am  352 6

18 
352 6

18 
352 6

18 
352 6

18   352 6
18     

Avvikelse 
(mnkr)  0 -500 0 0   0     

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

4.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 
Avvikelse 

mot budget 
2022 

Utfall 2021 

 2022-01-01 
2022-08-31 

2022-01-01 
2022-08-31 

2022-01-01 
2022-08-31 

2021-01-01 
2021-08-31 

Verksamhetens intäkter 48 079 45 995 2 084 54 685 

Verksamhetens kostnader -267 476 -269 013 1 537 -265 861 

- varav personal kostnader -170 997 -170 226 -771 -175 755 

Verksamhetens 
nettokostnader -219 397 -223 018 3 621 -211 176 

Budgetram 269 013 269 013 0 213 195 

Nämndens avvikelse 49 616 45 995 3 621 2 019 

 

   Ack. 202201 - 202208  Helår 2022 

Verksamhet 
procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse  Budget 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 259 674 214  1 012 

Musikskola / 
kulturskola 

 2 758 2 826 68  4 626 

Förskola  54 820 57 253 2 433  86 811 

Fritidshem  12 353 12 547 194  19 410 

Grundskola inkl. 
FK 

 96 141 96 489 348  143 392 

Obligatorisk 
särskola 

 5 347 5 948 601  9 363 

Gymnasieskola  35 415 36 439 1 023  57 727 

Gymnasiesärskola  4 245 3 714 -531  5 572 

KC  7 858 7 000 -858  2 210 

Totalt  219 196 222 890 3 492  330 122 

Exported 2022-09-08 

Under perioden januari – augusti avviker nämndens utfall mot budgeten för samma 
period på följande sätt: 
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• Avvikelsen för förskoleverksamheten är ett överskott motsvarande 2,4 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. 

• Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett överskott motsvarande 1,0 miljon 
kronor. Överskottet orsakas till största delen personalkostnader som har varit 
medvetet lägre på våren för att kunna nyttja överskottet kommande 
hösttermin. 

• Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 0,8 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 -427 255 -421 334 -5 921 -432 816 

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

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

Budgetram 352 618 352 618 0 340 485 

Nämndens avvikelse 0 0 0 22 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

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

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

att förskolan Rosenberg tas i bruk 1 januari 2022. 

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

att verksamheterna ryms inom befintliga lokaler. 

att antalet program är oförändrat ht 2022 på Rudbecksgymnasiet. 

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

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

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har påverkas 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 
tom mars 2022. 

Åtgärdsplan 

Nämnden redovisar en prognos, budget i balans. Det är under förutsättning att nedan 
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åtgärdsförslag genomförs. Åtgärdsförslagen är på sammanlagt 1,0 miljoner kronor. 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklud
erad i 
progn

os 
(ja/nej

) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

2024 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 

Grundskolan Vakant 
ledningstjänst 

202204 ja 200   Ledningstjänst tillsätts 
först i Augusti 

Grundskolan Anpassningar i 
organoisation 
kring läxhjälp 

202207 ja  500  Minskad verksamhet 

Samtliga kostnad för 
implementerin
g av IT-system 

202207 ja 400   Kostnad för 
införandet läggs som 
anläggning. 

Samtliga Fortbildning 202205 ja 100   Hålla inne med medel 
för övergripande 
fortbildning. 

Samtliga Läromedel/för
brukning 

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

*Förskolan Utbildade 
pedagoger 

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

        

        

        

        

Totalt 1 000 500   

*Förskolan har svårt att rekrytera behöriga pedagoger, detta har genererat ett 
överskott på den första delen av året. I ovan åtgärdsplan gör vi antagandet att det 
kommer vara fortsatt svårt under resten av året och då generera ett sammantaget 
överskott på 200 tkr. 

Då vi ser ut att få ett större överskott på förskolan än vad vi tidigare har 
prognostiserat med har vi kunnat justera åtgärdsplanen och tagit bort anpassningen på 
organisationen kring läxhjälp för 2022, dock ligger det kvar som en tänkt åtgärd 2023 
då vi inte ser hur vi skall kunna finansiera det på sikt utan statsbidraget. 

  

  

4.3 Investeringar 
Investeringar är de medel som kommunfullmäktige avsatte i strategisk plan och budget 
för 2022 – 2025. 

I april beslutar kommunstyrelsen om ombudgetering av medel utifrån 
investeringsprojektens utfall år 2021. 
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4.3.1 Investeringar per projekt 

Barn- och utbildningsnämnden 

  

Pr
oje
kt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2022 

Budget 
2022 

Tilläggs
anslag 

& 
ombud
geterin

g 

Summa 
budget 
2022 

Progno
s 2022 

Avvikel
se 

Utfall / 
Budget 

Inventarier Kulturskolan 900
10 8 000 50 000  50 000 50 000  

Inventarier Forsen skolområde 900
97 37 000 25 000 25 000 50 000 50 000  

Inventarier CRT 900
11 29 000  25 000 25 000 25 000  

Inventarier Treklövern 900
15  100 000 25 000 125 000 125 000  

Inventarier Rudbecksgymnasiet 900
17 50 000 100 000 100 000 200 000 200 000  

Inventarier 
KompetensCentrum 

900
18   25 000 25 000 25 000  

Inventarier Hellidsskolans 
skolomr. 

900
98 398 000 400 000  400 000 400 000  

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

Inentarier Rosenberg 930
91 212 000 215 000  215 000 215 000  

Inventarier Förskolor 901
18 68 000 100 000 111 000 211 000 211 000  

Summa  802 000 1 000 0
00 348 000 1 348 0

00 
1 348 0

00  
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5 Personal 
5.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  2022-01-01 - 2022-08-
31 

2021-01-01– 2021-12-
31 

2020-01-01 – 2020-12-
31 

Antal anställda    

- Kvinnor    

- Män    

Könsfördelning (andel 
kvinnor, %) 0 0 0 

Könsfördelning (andel 
män, %) 0 0 0 

    

Antal årsarbetare    

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad 
(%) 

0 0 0 

Sjukfrånvaro (%)    

  

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. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 74 Beslut om delårsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari – augusti år 
2022 
BUN 2022/259 

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

delårsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för perioden januari – 
augusti 2022.  

Rapporten saknar information om ekonomiskt resultat eftersom avstämning görs per den  
31 augusti 2022. Dessa uppgifter kompletteras till nämndens sammanträde i september månad. 

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

delårsrapport samt att överlämna den till kommunstyrelsen. 

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

januari –augusti år 2022”, skolchef Anneli Alm, 2022-08-22. 
 Delårsrapport augusti 2022, Barn- och utbildningsnämnd. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att: 

o hålla ett extra sammanträde för arbetsutskottet den 13 september kl. 08:00. 
o arbetsutskottets förslag om arbetsgång för anpassningar och satsningar budget 

2023 ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens möte den 15 september. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid sammanträdet presenteras barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 
2023. 

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. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta enligt arbetsutskottets 

förslag om arbetsgång för anpassningar/satsningar inför budget år 2023. 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att: 

o hålla ett extra sammanträde för arbetsutskottet den 13 september kl. 08:00. 
o arbetsutskottets förslag om arbetsgång för anpassningar och satsningar budget 

2023 ska redovisas på barn- och utbildningsnämndens möte den 15 september. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, ställer förslagen mot varandra och 
finner att arbetsutskottet beslutar enligt ordförandens förslag. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

förutsättningar inför år 2023”, förvaltningsekonom Marie Vitenberg, 2022-08-23. 

80



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/201 

2022-08-23 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Marie Vitenberg, ekonom 

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

- Nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag om arbetsgång för 
anpassningar/satsningar inför budget år 2023. 

Ärendet 
Vid sammanträdet presenteras barn- och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 
2023. 

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. 

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. 
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Budgetförutsättningar 
2023

Barn- och utbildningsnämnden september 2022

tidaholm.se
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Indexering med
2,7 % av 2022 års budget
• Budget 2023, 362 139 tkr

• Tilldelad RAM, 359 374

tidaholm.se
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Budgetramar
2022-2025
2022-2023

- Oförändrad verksamhet

- Driftskostnad Madängsholm

- Höjda kostnader för pension

tidaholm.se
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Riktade budgetprioriteringar 16,55 mkr

• Säkerställa likvärdigheten mellan nämndens större och mindre 
enheter inom grundskoleverksamheten, 5 miljoner kronor.
• Kompensation ökad driftskostnad förskolan Madängsholm 0,5 

miljoner kronor.
• SAM-kraft 1,4 miljoner kronor
• Bibehålla extra satsning 2022 på kulturskolans verksamhet, 0,5 

miljoner kronor.
• Bibehålla kvalitet och personaltäthet i verksamheterna 6,25 miljoner 

kronor.
• Kompensation för ökade pensionskostnader, 2,9 miljoner kronor.

tidaholm.se
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Nettokostnadsavvikelse, %

tidaholm.se
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Nettokostnadsavvikelse, miljoner 
kronor

tidaholm.se
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Förskolan
Budget 2023
•Skogsnallarna på Hellidens 

förskola
•Madängsholms förskola i ny 

drift
•Försteförskollärare.
•Ökad vikariekostnad i samband 

med införandet av 
bemanningsenhet.

Förutsättningar

• Minskning med 10 barn

• Platsbrist (inom vissa områden)

• Kompetensförsörjning

• Hållbart uppdrag ledning / 
administration

• BOA

• Lokaler – upprustning/internhyror

tidaholm.se
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Fritids
Budget 2023

Förutsättningar

• Minskning med 12 elever

• Kompetensförsörjning (ambitionsnivå)

• Kvalitetssäkring

• Särskilt stöd (tillägg i skollagen)

tidaholm.se
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Grundskola inkl. 
Förskoleklass

Budget 2023
•Fyra skolområden blir tre
•Utökad ledning
•Extra medel likvärdighet 5,0 

miljoner
Förutsättningar

• Ökning med 18 elever (extens)

• Ytterskolor (utredning)

• Likvärdighet

• Elevhälsa (ytterligare uppdrag lagstadgat)

• Organisation (samordning för elever 
med stora behov)

• Kompetensförsörjning – öka 
behörigheter

• Lokaler – renovering ytterskolor

• Extra studietid och utökad lovskola, 
grundskolan

tidaholm.se
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Särskolorna

•Grundsärskolan
•Oförändrad verksamhet mot år             

2022

•Gymnasiesärskolan
• Endast köp av verksamhet
• Stora prisökningar IKE (Skövde)

tidaholm.se
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Gymnasiet
•Ökade IKE- kostnader
•Minskade IKE-intäkter
•Oförändrad verksamhet

• Åldersspannet 16-18 år minskar med 4 
elever.

• Dimensionering

• Lokaler – hyresavtal/behov 

• Samverkan vux/gym fordon

• Utökad timplan from 2023

tidaholm.se
92



KC
•Anpassning SFI efter elevantal

• Utbildningsplatser

• Lokaler  - behov

• Samverkan – gy/AME…

tidaholm.se
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Kulturskolan
•Oförändrad organisation mot 

ht 2022 (+ 500 tkr)

• Hållbar organisation

• Tillgänglighet

tidaholm.se
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Övergripande

• Systemadministratör
•Nytt administrativt system
•Ökade kostnader för internhyror 
•Ökade PO-påslag för nytt pensionsavtal (första prognos)
• Elev/barn-antals justering
• 3 miljoner för oförutsett

tidaholm.se
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Osäkerhetsfaktorer
Utifrån det osäkra läget gällande både 
inflation och ökade kostnader kring särskilda 
instatser bör det överläggas att budgetera för 
oförutsägbara händelser.

Förslagsvis 3 miljoner kronor.

tidaholm.se

Statsbidrag, läxhjälp

Bemanningsenhet

Inflation (måltidskostnad och internhyror)

Pensionskostnader

Extra studietid och utökad lovskola, 
grundskolan.  

96



Indexering jämfört med 
budgetutfall samma 
ambitionsnivå som 2022

•  Indexerad Budget 2023, 362 139 tkr

• Budget 2023 med visade förutsättningar, 
370 126 tkr

• Tilldelad RAM, 359 374 tkr

• Avvikelse,  -10 752 tkr

tidaholm.se
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Avvikelser mot indexering

•Nuvarande organisation kulturskolan
• Kvalitetshöjning förskolan, lokalkostnader och personal
• IKE gymnasieskolan
•Oförutsedda medel 3 miljoner.

tidaholm.se
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 67 Beslut om samverkansavtal 
naturbruksutbildningar 
BUN 2022/26 

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

avtal med Västra Götalandsregionen om Naturbruksutbildningar att gälla från den  
1 januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Det nu gällande avtalet löper fram till den 
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Nämnden beslutade att godkänna avtalet vid sammanträdet den 21 april. Dock har det därefter 
gjorts vissa revideringar av avtalet (efter nämndens godkännande) vilket medför att ärendet tas 
upp på nytt för beslut. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förslag till avtal 

med Västra Götalandsregionen om Naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 
2023. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar”, skolchef Anneli 

Alm, 2022-08-24. 
 Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/26 

2022-08-24 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om samverkansavtal 
naturbruksutbildningar 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna förslag till avtal med Västra Götalandsregionen om 
Naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal för naturbruksutbildningar mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och länets alla 49 kommuner. Det nu gällande avtalet löper fram till den 
31 december 2022. VästKom och VGR har tillsammans tagit fram ett förslag på nytt 
samverkansavtal för naturbruksutbildningar att gälla från den 1 januari 2023. 

Nämnden beslutade att godkänna avtalet vid sammanträdet den 21 april. Dock har det därefter 
gjorts vissa revideringar av avtalet (efter nämndens godkännande) vilket medför att ärendet tas 
upp på nytt för beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn men genom samverkan kring 
naturbruksutbildningar skapas bättre möjligheter för trygg tillgång till moderna 
naturbruksutbildningar med hög kvalité som därigenom gynnar barn/elever. 

Beslutsunderlag 
 Samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunerna i Västra Götaland. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 68 Beslut om samverkansavtal 
samhällsorientering Skaraborg 
BUN 2022/249 

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

samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg att gälla från och med 2023-01-01 
till och med 2024-12-31. 

Sammanfattning av ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal gällande samhällsorientering för nyanlända i 
Skaraborg. Samverkansmodellen bygger på att Skövde kommun är samordnande kommun.  

En förlängning av avtalet har tagits fram att gälla från och med 2023-01-01 till och med 2024-12-
31. 

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

samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg att gälla från och med 2023-01-01 
till och med 2024-12-31. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om samverkansavtal naturbruksutbildningar”, skolchef Anneli 

Alm, 2022-08-24. 
 Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/249 

2022-08-24 Barn- och utbildningsnämnd 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om samverkansavtal 
samhällsorientering Skaraborg 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg 
att gälla från och med 2023-01-01 till och med 2024-12-31. 

Ärendet 
Sedan många år tillbaka finns ett samverkansavtal gällande samhällsorientering för nyanlända i 
Skaraborg. Samverkansmodellen bygger på att Skövde kommun är samordnande kommun.  

En förlängning av avtalet har tagits fram att gälla från och med 2023-01-01 till och med 2024-12-
31. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet påverkar nyanlända i Skaraborg. Målet med samverkan är att alla nyanlända i Skaraborg 
ska få en samhällsorientering av hög kvalitet och bästa möjliga service. 

Beslutsunderlag 
 Samverkansavtal gällande Samhällsorientering Skaraborg. 
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Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka om samhällsorientering. 

 

Varje kommun ska ha en plan för samhällsorientering och erbjuda samhällsorientering i enlighet med Lag 

(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt Förordning (2010:1138) om samhällsorientering 

för vissa nyanlända invandrare. Målsättningen är att genom samverkan i Skaraborg erbjuda en kvalitativ 

och kostnadseffektiv samhällsorientering enligt de lagstadgade kraven.  

 

Utgångspunkter för en kvalitativ samordning av samhällsorienteringen är flexibla lösningar.  

 

§ 1 Parter 

Denna överenskommelse om kommunsamverkan som avser Samhällsorientering Skaraborg är mellan de 

medverkande kommunerna och samordnande kommun. Skövde kommun är samordnande kommun. 

 

Med samordnande kommun avses i detta avtal den kommun som är huvudman för samhällsorienteringens 

verksamhet. 

 

Med medverkande kommun avses i detta avtal samtliga kommuner som undertecknat detta avtal och 

därmed ingår i samarbetet (inkluderar den samordnande kommunen).  

 

 

§ 2 Syfte och mål 

Det övergripande syftet och målet är att alla nyanlända i Skaraborg ska få en samhällsorientering av hög 

kvalitet. 

 

Syfte och mål är att bidra till att kommunerna följer Lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för 

vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare samt 

Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. 

 

 

§ 3 Målgrupp 

Detta avtal gäller samhällsorientering för nyanlända som omfattas av Lag (2017:584) om ansvar för 

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa 

nyanlända invandrare samt Förordning (2010:1138) om samhällsorientering för vissa nyanlända 

invandrare. 

 

 

§ 4a Ansvar 

Samordnande kommun ansvarar för: 

➢ Samordning av behov av samhällsorientering. 
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➢ Kontakter med de medverkande kommunerna. 

➢ Att planera, erbjuda, genomföra och utvärdera kurser i samhällsorientering i enlighet med Lag (2013:156) 

om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare och Förordning (2010:1138) om 

samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare till anmälda deltagare från samverkanskommunerna 

och alternativt hänvisa till annan aktör. 

➢ Anställning, rekrytering, utbildning och kompetensutveckling av samhällskommunikatörer. 

➢ Närvarorapportering skall ske till kontaktpersoner för aktuell kommun efter andra kurstillfället. 

➢ Att deltagarintyg utfärdas där omfattning och innehåll framkommer. 

➢ Viss omvärldsbevakning, bevaka aktuell lagstiftning. 

➢ Att ta fram ett årligt underlag till länsstyrelsens nationella uppföljning av samhällsorientering. 

➢ Årlig rapportering till vuxrektorsgruppen. 

➢ Årlig rapportering till skol- och utbildningschefsgruppen och socialchefsgruppen. 

 

Den medverkande kommunen ansvarar för: 

➢ Att det finns en ansvarig kontaktperson i kommunen. 

➢ Framtagande av lokal plan för samhällsorientering. 

➢ Att allt känt behov anmäls och avanmäls fortlöpande till samordnande kommun. 

➢ Att delge deltagarna information om kursen och kallelse med tid och plats samt att tillhandahålla 

nödvändig teknisk utrustning vid kurstillfällena. 

➢ Att de deltagarintyg som utfärdats av samordnande kommun överlämnas till deltagarna. 

➢ Vid avanmälan av deltagare senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 25% av deltagaravgiften. 

➢ Att årligen rapportera till länsstyrelsens nationella uppföljning av samhällsorientering. 

 

Värdkommun, den kommun där kurs är förlagd, ansvarar för: 

➢ Att upplåta lokal för kursen med den för kursen nödvändiga tekniska utrustningen. 

 

§ 4b Samverkan och delaktighet 

Samordningen av samhällsorienteringen tillhör organisatoriskt Skövde kommun, Sektor medborgare och 

samhällsutveckling, Vuxenutbildning Skövde.  

  

En samverkansgrupp bestående av kontaktpersoner för samhällsorientering i de medverkande 

kommunerna ska fungera som referensgrupp och ge råd och vägledning i utvecklingsarbetet. 

Samverkansgruppens uppgift är att hantera frågor av övergripande karaktär, principiella frågeställningar 

och policyfrågor. Samverkansgruppen medverkar i att ta fram mål och analys av den årliga 

kvalitetsrapporten. Kommunernas rektorer för vuxenutbildning ska delges den årliga kvalitetsrapporten.  

 

 

§ 5a Deltagarutvärdering 

Samordnande kommun ansvarar för att utvärdering av kursen i samhällsorientering sker i anslutning till 

avslutande kurstillfälle. 

 

Indikatorerna syftar till att mäta att samhällsorienteringen är kvalitetsstark samt uppnår de lagstadgade 

kraven.   

 

 

§ 5b Indikatorer  

• Omfatta minst hundra timmar. 

• Om möjligt vara på deltagarens modersmål eller annat språk som denne behärskar väl. 
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• Påbörjas så snart som möjligt efter att en etableringsplan upprättats och den ska normalt vara 

avslutad ett år efter det att den påbörjats.  

• Minst 85 procent av deltagarna ska vara nöjda eller mycket nöjda. 

 

 

§ 6a Kostnader för samordning 

Samtliga avtalsparter betalar en årlig avgift för att delta i samverkan. Avgiften är procentuellt beräknat 

utifrån kommuninvånarantalet per den 1 november. Grundavgiften räknas upp med 2,5 % årligen för att 

täcka lönekostnaden för samordningstjänst, grundutbildning av nya kommunikatörer samt 

kompetensutveckling för samhällskommunikatörer. Ersättningen justeras årligen. Uppräkning hänförs till 

aktuellt löneläge för tjänsten samt aktuella administrationskostnader.  

 

§ 6b Kostnader för genomförande 

Utöver kostnader för samordning tillkommer det en interkommunal ersättning per deltagare vilket avser 

kursspecifika kostnader, så kallad deltagaravgift. Deltagaravgiften räknas upp med 2,5 % årligen till 6300 

kronor per deltagare år 2023 och 6450 kronor per deltagare 2024.  

 

 

§ 7 Fakturering 

Varje kommun ska årligen senast den 1 april betala sin del av grundavgiften till den samordnande 

kommunen, beräkningsgrund enligt § 6a. Skövde kommun skickar årligen ut faktura till respektive 

medverkande kommun.  

 

 

§ 8 Avtalstid 

Avtalet gäller från och med 2023-01-01 till och med 2024-12-31. Ett nytt reviderat avtal ska tas fram 

senast 6 månader före avtalstidens slut. Avtalet kan sägas upp under pågående avtalstid. Om någon av 

parterna vill säga upp avtalet ska detta ske minst 6 månader före utgången av pågående kalenderår. 

Avtalet kommer därefter att sluta gälla från och med 1 januari påföljande kalenderår. 

 

 

 

§ 9 Tvist 

Tvist ska i första hand lösas genom förhandling mellan de tvistande parterna. Om detta visar sig ogörligt 

ska tvisten prövas av allmän domstol enligt svensk rätt. 

 

 

§10 Övriga villkor 

Parterna är överens om att det kan uppstå förändringar i förutsättningarna för detta avtal till exempel 

ändrad lagstiftningen som medför behov av tillägg eller förändringar i detta avtal. Tillägg och 

förändringar i detta avtal ska för att vara giltigt undertecknas av samtliga parter.  

 

Om förutsättningarna för verksamheten enligt denna överenskommelse väsentligt ändras har respektive 

part rätt att påkalla omförhandling av samverkansavtalet. Om omförhandling påkallas enligt denna 

paragraf är övriga parter skyldiga att förhandla.  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-01 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 69 Beslut om Plan för utbildning på 
Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet 
läsåret 22/23 
BUN 2022/253 

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

Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23 och 
föreslå kommunstyrelsen besluta att anta densamma.  

Sammanfattning av ärendet 
Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan för utbildningen som 
beslutas av huvudmannen. Förslag till plan har tagits fram. 

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

för utbildning på Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23 och föreslå 
kommunstyrelsen besluta att anta densamma.  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen 

Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23”, rektor Ci Olofsson och lärare Ingemar Johansson, 
2022-08-18. 

 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23. 
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Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/253 

2022-08-18 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Ci Olofsson, rektor 
                    Ingemar Johansson, Lärare 

Tjänsteskrivelse - Beslut om Plan för utbildning på 
Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet 
läsåret 22/23 
Förslag till beslut 

- Nämnden godkänner framtagen Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen 
Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23 och föreslår kommunstyrelsen besluta att anta 
densamma.  

Ärendet 
Utbildningen på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan ska följa en plan för utbildningen som 
beslutas av huvudmannen.  

Barnrättsbedömning 
Ärendet berör elever som är både yngre och äldre än 18 år och syftar till att upprätta en plan för 
introduktionsprogrammen inom gymnasieskolan i enlighet med skollagens krav. Målet är att 
introduktionsprogrammen ska ge de elever som inte är behöriga till nationellt program en 
individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser elevernas olika utbildningsbehov och erbjuder 
tydliga utbildningsvägar. Introduktionsprogrammen ska leda till etablering på arbetsmarknaden och 
en så god grund för fortsatt utbildning som möjligt. 

Ärendet bedöms ligga i linje med barnkonventionens artikel 28 och 29. I dessa framgår bland annat 
att konventionsstaterna ska uppmuntra utvecklingen av olika former av gymnasial utbildning samt 
att barnets utbildning ska syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, 
anlag och fysisk och psykisk förmåga. 

Beslutsunderlag 
 Plan för utbildning Introduktionsprogrammen Rudbecksgymnasiet läsåret 22/23. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Inledning 
Denna utbildningsplan gäller för elever som studerar på introduktionsprogrammet på 
Rudbecksgymnasiet. Eleverna ska ha avslutat sin grundskoleutbildning eller 
motsvarande utbildning och ska senast ha påbörjat sin gymnasieutbildning på 
Introduktionsprogrammen första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år1.  
 

Syfte 
Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen som 
beslutas av huvudmannen2, där introduktionsprogrammens syfte, längd och 
huvudsakliga innehåll ska framgå.   
 

Mål 
Introduktionsprogrammen ska ge de elever som inte är behöriga till nationellt program 
en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser elevernas olika utbildningsbehov 
och erbjuder tydliga utbildningsvägar. Introduktionsprogrammen ska leda till etablering 
på arbetsmarknaden och en så god grund för fortsatt utbildning som möjligt. 
 

Allmänt om introduktionsprogram 
Utbildningarna har sin grund i en tydlig individualisering, med arbetet flexibelt 
organiserat utifrån elevens kunskapsutveckling och andra förutsättningar så att 
elevens mål för utbildningen ska nås. När den enskilde elevens mål är uppnådda ska 
organisationen vara sådan att eleven ska kunna övergå till annan utbildning, t ex  
annat introduktionsprogram eller nationellt program. 
 
Utbildningen bedrivs på heltid, om inte annat överenskoms med eleven och dennes 
vårdnadshavare. Elever som går ett introduktionsprogram har rätt till en garanterad 
undervisningstid på 23 timmar i veckan. Elev/vårdnadshavare kan begära om en 
minskning av undervisningstiden. Det ska då finnas särskilda skäl som grund för att 
huvudmannen ska bevilja det. Introduktionsprogram är en rättighet för de ungdomar 
som inte är behöriga till ett nationellt program. Alternativt kan en ungdom som inte är 
behörig till nationellt program på gymnasieskolan välja att gå kvar upp till två år i 
grundskolan. Elev som påbörjat ett introduktionsprogram har rätt att fullfölja 
utbildningen enligt den plan som gällde när utbildningen inleddes.  
 

Individuell studieplan 
För varje elev ska även en individuell studieplan upprättas. Den individuella 
studieplanen ska innehålla uppgifter om ämnen och kurser som eleven ska studera, 

 
1 15 kap. 5§ Skollagen (2010:800) 
2 17 kap. 7§ Skollagen (2010:800) 
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längd för studierna och eventuellt andra insatser som är gynnsamma för elevens 
kunskapsutveckling. Studieplanen ska utformas utifrån elevens behov och intressen 
samt följas upp, utvärderas och revideras vid behov, i samråd med eleven och i 
förekommande fall också med elevens vårdnadshavare.  

Ansökan/Antagning  
Ansökan till introduktionsprogram på Rudbecksgymnasiet görs genom grundskolans 
studie- och yrkesvägledare eller på blanketten ”anmälan om skolgång” som finns på 
kommunens hemsida. 
 
Ansvarig rektor fattar beslut om antagning till respektive introduktionsprogram. 
 

Dokument efter Introduktionsprogram  
Eleverna kan inte få en examen från ett introduktionsprogram.   
  
Nytt slutbetyg från grundskolan   
Elev som genom studier i gymnasieskolan har fått betyg i ett av grundskolans ämnen 
har rätt att få ett nytt slutbetyg från grundskolan3. Rektorn i gymnasieskolan utfärdar 
det nya slutbetyget.   
  
Skriftlig bedömning   
En elev som inom ramen för ett introduktionsprogram läst grundskoleämnen utan att 
få godkänt betyg ska få en skriftlig bedömning av sin kunskapsutveckling i varje sådant 
ämne 4. Detsamma gäller om eleven läst kurser i gymnasieämnen utan att få godkänt 
betyg.   
  
Sammanställning   
En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram, inte fullföljer 
utbildningen enligt sin individuella studieplan, övergår till ett annat 
introduktionsprogram eller ett nationellt program ska få en sammanställning av vilka 
delar i utbildningen eleven har fullföljt jämfört med sin individuella studieplan. Rektor 
ansvarar för att sammanställningen upprättas.   
  
 
 

 
3 11 § 8 kap. gymnasieförordningen (2010:2039) 
4 11 kap. 20 § gymnasieförordningen (2010:2039 
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De olika introduktionsprogrammen 

Programinriktat val - IMV 
För vem? 
En elev är behörig som har; godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, 
matematik och engelska samt minst tre andra ämnen, eller svenska eller svenska som 
andraspråk, matematik eller engelska samt minst fyra andra ämnen. Hemkommunen 
ansvarar för att alla elever som är behöriga till programinriktat val erbjuds 
programmet.  

Syfte 
Programinriktat val syftar till att elever ska få en utbildning som är inriktad mot ett 
visst nationellt program och ska så snart som möjligt kunna antas till det nationella 
programmet. Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara ett 
yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. 

Huvudsakligt innehåll 
Utbildningen kan förutom de kurser som förekommer i det nationella programmet 
innehålla: 

• de grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i och som behövs för att 
bli behörig till det valda nationella programmet 

• andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling. 

Struktur 
Utbildningen utformas för enskild elev. Elever som går programinriktat val följer 
klassen på respektive nationellt program, samtidigt som eleven läser in det/de 
grundskoleämnen som saknas för att bli behörighet till det nationella programmet. Så 
snart eleven läst in behörigheten så skrivs eleven in på det nationella programmet. Det 
finns ett nära samarbete med klassföreståndare, studie- och yrkesvägledare samt elev 
kring studieplanering och framtidsplaner.  

Före utbildningsstart  
Överlämningar mellan avlämnande grundskola, Hellidsskolan, och 
Introduktionsprogrammet sker under vårterminen. De elever som är intresserade av 
att börja på Introduktionsprogrammen är välkomna på individuellt besök tillsammans 
med vårdnadshavare. Syftet med besöken är att tidigt skapa en trygg och bra relation 
till blivande elever, informera om introduktionsprogrammen samt inleda ett samtal om 
elevens mål med sin gymnasieutbildning med syfte att på ett så bra sätt som möjligt 
möta eleven. Elever från grundskolor i andra kommuner inleder utbildningen med ett 
inskrivningsmöte som leds av SYV från gymnasiet, programansvarig eller mentor. 
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Längd  
Målsättningen är att eleven så snart som möjligt ska kunna antas till det nationella 
programmet. Utbildningens längd beror på varje elevs individuella studieplan och 
vidare planerade skolgång. 

Uppföljning av elevens utbildning   
Elevens studier och studietakt följs upp i elevens individuella studieplan. Eleven har en 
mentor. Mentor, studie- och yrkesvägledare, elev och vårdnadshavare, om det gäller 
minderårig elev, upprättar den individuella studieplanen i samband med elevens 
inskrivningssamtal. Uppföljning av den individuella studieplanen sker i samband med 
utvecklingssamtalen som äger rum en gång per termin. Förändringar av den 
individuella studieplanen sker vid behov och i samråd med elev och vårdnadshavare 
för minderåriga elev. 
 

Yrkesintroduktion IMY 

För vem?  
Yrkesintroduktion är för de ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs för 
behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Om det finns synnerliga skäl får ungdomar 
som uppfyller kraven för ett nationellt yrkesprogram tas emot på yrkesintroduktion. 
Utbildningen är inte avsedd för ungdomar som ska erbjudas språkintroduktion. Elever 
från grundsärskolan har rätt att gå yrkesintroduktion. 
 
Syfte  
Yrkesintroduktionen ska ge eleverna en yrkesinriktad utbildning som underlättar för 
dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier på ett 
yrkesprogram.  
 
Huvudsakligt innehåll  
Yrkesintroduktion innehåller i huvudsak yrkesinriktad utbildning.  
Utbildningen kan innehålla: 

• kurser inom yrkesprogrammens programgemensamma- eller 
gymnasiegemensamma ämnen.  

• Möjlighet att läsa in de ämnen från grundskolan som krävs för att bli behörig 
till ett nationellt program. 

• Arbetsplatsförlagt lärande APL och/eller praktik.  
• Andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.  

 
En studieplan upprättas för varje elev där det framgår vilka grundskoleämnen och 
gymnasiekurser eleven ska läsa. I studieplanen ska det även framgå om APL / praktik 
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ingår, om elevens utbildning innehåller andra gynnsamma insatser för 
kunskapsutveckling samt längden på utbildningen. 
 
Struktur  
Utbildningen utformas för enskild elev. Elever som går Yrkesintroduktion följer klassen 
på respektive nationellt program. Det finns ett nära samarbete med mentor, studie- 
och yrkesvägledare samt elev kring studieplanering och framtidsplaner.  
 
Längd  
Längden på utbildningen utgår från individens individuella behov och förutsättningar 
och framgår av elevens individuella studieplan. 

Individuellt alternativ IMA 
För vem?  
Individuellt alternativ är för de ungdomar som inte har de godkända betyg som krävs 
för att vara behöriga till ett nationellt program. Om det finns synnerliga skäl får 
ungdomar som uppfyller kraven för ett yrkesprogram tas emot på Individuellt 
alternativ. Elever från grundsärskolan har rätt att gå Individuellt alternativ. 
 
Syfte  
Utbildningen ska förbereda eleven för yrkesintroduktion, programinriktat val, 
nationellt program, annan utbildning eller arbetsmarknaden.  
 
Huvudsakligt innehåll  
Individuellt alternativ präglas av en hög grad av individualisering och utformas utifrån 
den enskilde elevens förutsättningar och behov. Innehållet i utbildningen styrs av 
elevens mål med sin utbildning och dennes förutsättningar. 
Utbildningen kan innehålla:  

• grundskoleämnen som eleven saknar godkänt betyg i och som behövs för att bli 
behörig till ett nationellt program 

• möjlighet att läsa gymnasiala kurser  
• praktik 
• andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, t.ex. 

motivationshöjande insatser 
 
En studieplan upprättas för varje elev där det framgår vilka grundskoleämnen och 
gymnasiekurser eleven ska läsa. I studieplanen ska det även framgå om praktik ska 
ingå och om elevens utbildning innehåller andra gynnsamma insatser för 
kunskapsutveckling samt längden på utbildningen. 
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Struktur  
Mentor har en viktig roll i framtagandet av elevens studieplan tillsammans med elev 
och studie- och yrkesvägledare.  Utbildningen ska utformas för enskild elev. Vissa 
grundskoleämnen läser man enbart med sin klass, andra läses med elever från övriga 
introduktionsprogram, samt eventuella gymnasiekurser med elever från de nationella 
programmen. Utbildningen bedrivs på heltid. 

Längd  
Längden på utbildningen utgår från individens individuella behov och förutsättningar 
och framgår av elevens individuella studieplan. 

Språkintroduktion IMS 
För vem?  
Språkintroduktion är till för ungdomar som nyss har kommit till Sverige. 
Utbildningen har fokus på svenska språket för att eleven ska kunna gå vidare till  
annat program i gymnasieskolan eller till annan utbildning. 
 
Syfte  
Elever på språkintroduktion kan få undervisning i enbart svenska som 
andraspråk under en kort inledande period. I övrigt ska utbildningen baseras på 
skolverkets kartläggningsmaterial för att planera ämnen och kurser som eleven 
behöver för sin fortsatta utbildning. Det innebär att elevens bakgrund, 
skolerfarenheter, språk- och ämneskunskaper samt eventuella 
yrkeserfarenheter synliggörs och tas tillvara. 
 
Huvudsakligt innehåll  
Utbildningen kan innehålla:  

• möjligheter att kombinera utbildningen med andra grundskoleämnen och 
gymnasiekurser som eleven behöver för sin fortsatta utbildning 

• praktik som ett stöd i språkinlärningen  
• andra insatser som är gynnsamma för elevens utveckling 
• studiehandledning. 

 
Utbildningen ska innehålla: 

• undervisning i grundskoleämnet svenska som andraspråk. 
 
En studieplan upprättas för varje elev där det framgår vilka grundskoleämnen och  
eventuella gymnasiekurser eleven ska läsa. I studieplanen ska det även framgå om 
praktik ska ingå och om elevens utbildning innehåller andra gynnsamma insatser för 
kunskapsutveckling samt längden på utbildningen. 
 

125



                                                       
 
 

9 
 

 
Struktur   
Utbildningen utformas för enskild elev. I anslutning till skolstart genomför skolan en 
inledande kartläggning av elevens språkkunskaper och andra kunskaper. Om möjligt 
genomförs kartläggningen på elevens starkaste språk. Vid detta samtal kartläggs 
elevens skolbakgrund, samtidigt som eleven får möjlighet att visa sina styrkor och 
förmågor. Kartläggning ger ämneslärarna ett stöd att planera undervisningen utifrån 
var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i respektive ämne. Mentor tillsammans 
med studie- och yrkesvägledare samt elev upprättar en studieplan efter genomförd 
kartläggning där det tydligt framgår hur elevens planerade skolgång ser ut.  
 
Längd  
Längden på utbildningen utgår från individens individuella behov och förutsättningar 
och framgår av elevens individuella studieplan. 
 

Levandegöra   
Plan för utbildning på Introduktionsprogrammen publiceras på kommunens hemsida. 
Rektor ansvarar för att förankra planen för Barn- och utbildningsförvaltningen. 
 

Uppföljning   
Planen för Introduktionsprogrammen följs upp och utvärderas i slutet av vårterminen 
2023. En plan för det kommande läsåret formas och beslutas av kommunstyrelsen.   
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/314 

2022-09-01 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Fyllnadsval av ledamot i barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott efter Lisbeth 
Ider (V) 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att utse XX som ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Lisbeth Ider (V). 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att entlediga Lisbeth Ider (V) från sitt uppdrag som ledamot i 
barn- och utbildningsnämnden och har därefter förrättat fyllnadsval. Kommunfullmäktige beslutade 
att utse Hugo Wetterberg (V) till ledamot i barn- och utbildningsnämnden. 

Barn- och utbildningsnämnden har att utse ny ledamot i barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott efter Lisbeth Ider (V). 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Kommunfullmäktiges beslut § 91/2022 ”Beslut om entledigande från uppdrag Lisbeth 

Ider (V)”, 2022-08-29. 
 Kommunfullmäktiges beslut § 92/2022 ”Beslut om fyllnadsval av ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Lisbeth Ider (V)”, 2022-08-29. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/291 

2022-09-06 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om ändring av 
sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2022 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Arbetsutskottet har beslutat att flytta arbetsutskottets sammanträde den 27 oktober till den  
26 oktober. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 70/2022 ”Beslut om ändring av 

sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022”, 2022-09-01. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-01 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 70 Beslut om ändring av sammanträdesdag för 
barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2022 
BUN 2022/291 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att flytta sammanträdet den 27 oktober till den 26 oktober  

kl. 14:00.  

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen önskar att ändra en sammanträdesdag för barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott under hösten: 

• Sammanträdet den 27 oktober flyttas till den 26 oktober. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att flytta sammanträdet den 27 oktober till 
den 26 oktober. 

- Ordföranden föreslår att det förtydligas i beslutet att sammanträdet den 26 oktober 
börjar kl. 14:00. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut samt ett förslag om tillägg. 
Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla dessa. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om ändring av sammanträdesdag för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott 2022”, skolchef Anneli Alm, 2022-08-18. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/261 

2022-09-06 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om 
sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2023 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Arbetsutskottet har beslutat att fastställa arbetsutskottets sammanträdesdagar för år 2023 enligt 
följande: 

9 februari 9 mars 13 april 

11 maj 1 juni 7 september 

5 oktober 2 november 30 november 

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 71/2022 ”Beslut om 

sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott år 2023”,  
2022-09-01. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-01 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 71 Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämndens arbetsutskott år 2023 
BUN 2022/261 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet beslutar att fastställa arbetsutskottets sammanträdesdagar för år 2023 

enligt följande: 

9 februari 9 mars 13 april 

11 maj 1 juni 7 september 

5 oktober 2 november 30 november 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens 
arbetsutskott år 2023. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår arbetsutskottet besluta att fastställa arbetsutskottets 

sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 

9 februari 9 mars 13 april 

11 maj 1 juni 7 september 

5 oktober 2 november 30 november 

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämndens 

arbetsutskott år 2023”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-07-06. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-01 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 72 Beslut om sammanträdesdagar för barn- och 
utbildningsnämnden år 2023 
BUN 2022/260 

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

sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 

19 januari 23 februari 23 mars 27 april 

25 maj 15 juni 21 september 19 oktober 

16 november 14 december   

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 
år 2023. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att fastställa nämndens 

sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 

19 januari 23 februari 23 mars 27 april 

25 maj 15 juni 21 september 19 oktober 

16 november 14 december   

 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden år 

2023”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-07-06. 

132



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/260 

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

Tjänsteskrivelse - Beslut om sammanträdesdagar 
för barn- och utbildningsnämnden år 2023 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att fastställa nämndens sammanträdesdagar för år 2023 enligt följande: 

19 januari 23 februari 23 mars 27 april 

25 maj 15 juni 21 september 19 oktober 

16 november 14 december   

 

Ärendet 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för barn- och utbildningsnämnden 
år 2023: 

19 januari 23 februari 23 mars 27 april 

25 maj 15 juni 21 september 19 oktober 

16 november 14 december   

 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn då det syftar till att fastställa nämndens 
sammanträdesdagar för år 2023. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/2 

2022-09-07 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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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/3 

2022-09-07 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 

2022-09-07 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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