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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-09 
 
Ärendenummer 
2021/4 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut och skrivelser 
 
Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 
 

 Skolverket 
BUN 2021/93. Skrivelse från Skolverket om samordnare för elever som 
är nyanlända eller har annat modersmål än svenska. 
 

 Barn- och elevombudet 
BUN 2020/461. Föreläggande om att vidta åtgärder så att skollagens 
krav att motverka kränkande behandling uppfylls (Rosenbergsskolan). 
 

 Mediapoolen Västra Götaland AB 
BUN 2021/108. Information från det samägda bolaget Mediapoolen 
Västra Götaland AB. Mediapoolen publicerar sina styrelseprotokoll på 
sin hemsida, sammanfattning av nyheter med mera. 

 
Beslutsunderlag 

  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn.  
 
Förslag till beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-09 
 
Ärendenummer 
2021/5 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
 
Ärendet 
 

Datum för 
beslut Delegationsbeslut Diarienr 

 
Ansvarig 
 

2021-02-12 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 213932 
Id nr 213937 
Id nr 213939 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-02-15 
 

5.16 Lämna yttrande till 
annan kommun inför dess 
beslut om att ta emot elev i 
grundskola 

BUN 2021/79 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-02-15 
5.12 Beslut om mottagande 
av elev från annan kommun 
i förskoleklass (avslag) 

BUN 2020/445 
Skolchef  
Anneli Alm 

2021-02-16 

5.1 Beslut om placering vid 
annan skolenhet 
än den vårdnadshavaren 
önskar (gäller förskoleklass 
och omfattar nio elever) 

BUN 2021/90 

Rektor  
Ulrika Eskilsson 

2021-02-16 

5.1 Beslut om placering vid 
annan skolenhet 
än den vårdnadshavaren 
önskar (gäller förskoleklass 
och omfattar tre elever) 

BUN 2021/90 

Rektor  
Malin Fredriksson 

2021-02-16 
12.1 Ansökan om anpassad 
skolskjuts på grund av 
funktionshinder – beviljas 

BUN 2021/62 
Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2021-02-16 

7.6 Lämna yttrande om 
placering utanför 
samverkansområdet 
(omfattar fem elever) 

BUN 2021/88 

Rektor  
Daniel Larsson 

2021-02-22 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling 

Id nr 217409 
Id nr 217423 
Id nr 217504 

Skolchef  
Anneli Alm 

2021-02-24 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 218879 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-02-24 
7.8 Beslut om mottagande 
av elev utanför 
samverkansområdet 

BUN 2021/96 
Rektor  
Daniel Larsson 
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(omfattar tre elever) 

2021-03-01 13.3 Ta emot anmälan om 
kränkande behandling Id nr 219571 Skolchef  

Anneli Alm 

2021-03-02 1.1 Brådskande beslut BUN 2020/472 Ordförande  
Lena Andersson 

2021-03-03 1.1 Brådskande beslut BUN 2021/79 Ordförande  
Lena Andersson 

2021-03-03 1.4 Yttrande till domstol – 
överklagade beslut BUN 2021/7 Trafikansvarig 

Susanne Swärd 
 
 
Beslutsunderlag 

-  
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-04 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/54 

§ 12 Beslut om patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
upprätta ”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska 
insats” enligt förvaltningens förslag. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för skolhälsovården och är 
därmed skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Förvaltningen har utarbetat ett förslag till 
patientsäkerhetsberättelse.  
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upprätta 
”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska insats” 
enligt förvaltningens förslag. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Patientsäkerhetsberättelse 2020”, nämndsekreterare 

Johanna Aldén, 2021-01-28. 
 Barnrättsbedömning patientsäkerhetsberättelse, verksamhetschef 

elevhälsan Johanna Ljungqvist, 2021-01-28. 
 ”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska insats”, 

verksamhetschef elevhälsan Johanna Ljungqvist och medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska Kerstin Gustafsson, 2021-01-26.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-28 
 
Ärendenummer 
2021/54 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Patientsäkerhetsberättelse 2020 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för skolhälsovården och är 
därmed skyldig att upprätta en patientsäkerhetsberättelse enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659). Förvaltningen har utarbetat ett förslag till 
patientsäkerhetsberättelse.  
 
Beslutsunderlag 
 ”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska insats”, 

verksamhetschef elevhälsan Johanna Ljungqvist och medicinskt 
ledningsansvarig skolsköterska Kerstin Gustafsson, 2021-01-26. 

 
Barnrättsbedömning 
Se barnrättsbedömning bilaga. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att upprätta 
”Patientsäkerhetsberättelse 2020 – Elevhälsans medicinska insats” 
enligt förvaltningens förslag.
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BARNRÄTTSBASERAT BESLUTSUNDERLAG 
2021-01-28 
 
Ärendenummer 
2021/54 Barn- och utbildningsnämnden  
   
Johanna Ljungqvist    
0502-60 61 31 
johanna.ljungqvist@tidaholm.se 
 
 
Patientsäkerhetsberättelse 
 
1. Vilka barn berörs av beslutet?  
Elever i grundskola, grundsärskola och gymnasiet. 
 
2. Icke-diskriminering av barnet (artikel 2). Barn får inte diskrimineras på 
någon grund, till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, 
könsidentitet, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. 

Hur har vi tagit hänsyn till icke-diskriminering och jämlikhet inför 
beslutet? 
Elevernas trygghet beaktas alltid i elevhälsans medicinska del. Elevhälsan 
arbetar hälsofrämjande och förbyggande för att alla elever ska ha en god 
lärmiljö.  
 
3. Barnets bästa (artikel 3). Vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa 
komma i främsta rummet. Barnets bästa kan baseras på evidensbaserad 
forskning, rådande praxis eller beprövad erfarenhet. Det är inte givet att ett 
beslut gynnar det bästa för alla barn, eftersom barn inte är en homogen grupp 
utan individer. Ett beslut kan också ha olika konsekvenser för barn på kort och 
lång sikt, vilket bör vägas in i beslutet. 
 
Hur har vi tagit hänsyn till barnets bästa inför beslutet? Om vi inte kan 
tillgodose (alla eller vissa) barns bästa på grund av till exempel otillräckliga 
resurser, vad gör vi för att ändå säkerställa barns rättigheter? 
Vid upptäckt av otillräckliga resurser arbetar man alltid för att stärka upp och 
tillgodose alla elevers tillgång till elevhälsans medicinska del. 
 

4. Goda levnadsvillkor, trygghet och utveckling (artikel 6, 19, 24, 26, 39 
etc.). Barn har rätt till trygga uppväxtvillkor och utveckling av sin fulla potential. 
Barn har rätt att skyddas mot våld och övergrepp. 

Hur bidrar beslutet till barns utveckling och trygga uppväxtvillkor?  
Detta är en utvärdering för att just utveckla arbetet i elevhälsans medicinska 
del, detta kommer i sin tur leda till att elevernas trygghet och studiero bör öka. 
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5. Delaktighet och lättillgänglig information (artikel 12, 13 och 17). Barn 
har rätt till inflytande och att få uttrycka sina åsikter i frågor som berör dem. De 
har rätt att ta del av information på ett lättillgängligt sätt. 

 
Hur har barn varit delaktiga inför beslutet?  
Delaktigheten är stor och ökar med ålder och mognad. Skolsköterskorna får ta 
del av många berättelser och åsikter från elever som de tar med sig i sitt 
utvecklingsarbete. 
 
Vilka åsikter har barn lagt fram? 
Vi har inte ställt specifika frågor till eleverna angående 
Patientsäkerhetsberättelsen. 
 
Har vi tagit hänsyn till barns rätt till lättillgänglig och lättläst 
information? 
Material och information är anpassat efter elevers mognad och ålder. 
 
6. Annan relevant artikel för beslutet (se lista på nästa sida). 
I det hälsofrämjande arbetet tas alltid hänsyn till alla artiklarna i 
barnkonventionen.  
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Lista: Barnkonventionen består av 54 artiklar, varav artikel 1-42 särskilt berör 
arbetet lokalt. Här beskrivs artiklarna kortfattat.  
 

1. Ett barn är en person under 18 år. 
2. Barnet har rätt att inte diskrimineras. 
3. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. 
4. Myndigheter har ansvar att infria barnets rättigheter. 
5. Barnets föräldrar har huvudansvaret för barnets uppfostran. 
6. Barnet har rätt till utveckling, liv och överlevnad. 
7. Barnet har rätt till ett namn och en nationalitet. 
8. Barnet har rätt att behålla sin identitet. 
9. Barnet ska inte skiljas från föräldrarna utom när det är för barnets bästa. 
10. Om barnet skiljts från sin familj har det rätt till familjeåterförening. 
11. Barnet ska skyddas mot olovligt bortförande. 
12. Barnet har rätt att få höras, vara delaktig och få sin åsikt beaktad. 
13. Barnet har rätt till yttrandefrihet, att tänka och tycka vad det vill. 
14. Barnet har rätt att tro på vilken gud det vill, eller ingen alls. 
15. Barnet har rätt till föreningsfrihet och mötesfrihet. 
16. Barnet har rätt till sitt privatliv. 
17. Barnet har rätt till lättillgänglig information. 
18. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. 

Staten ska hjälpa föräldrarna. 
19. Barnet ska skyddas mot våld, övergrepp, vanvård och utnyttjande. 
20. Barnet har rätt till alternativ omvårdnad om det inte kan bo med sina föräldrar. 
21. Vid adoption har barnet rätt att få sitt bästa beaktat. 
22. Ett barn på flykt ska skyddas och få hjälp att hitta sina föräldrar. 
23. Ett barn med en funktionsnedsättning har rätt att få delta i samhället på lika 

villkor. 
24. Barnet har rätt till hälso- och sjukvård och en god hälsa. 
25. Staten ska kontinuerligt se till att omhändertagna barn behandlas bra. 
26. Barnet har rätt till social trygghet. 
27. Barnet har rätt till en skälig levnadsstandard. 
28. Barnet har rätt till utbildning. 
29. I skolan ska barnet få hjälp att utvecklas och få lära sig om sina rättigheter. 
30. Ett barn som tillhör en minoritets- och urbefolkning har rätt till sin kultur, sin 

religion och sitt språk. 
31. Barnet har rätt till lek, vila, fritid och kultur. 
32. Barnet ska skyddas mot ekonomiskt utnyttjande. 
33. Barnet ska skyddas mot narkotika. 
34. Barnet ska skyddas mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 
35. Barnet ska skyddas mot barnhandel. 
36. Barnet ska skyddas mot annat utnyttjande. 
37. Barnet ska skyddas mot tortyr, bestraffning och dödsstraff. 
38. Barnet ska skyddas i väpnade konflikter och mot att bli soldat. 
39. Barnet har rätt till rehabilitering om det utsatts för ett övergrepp. 
40. Barnet ska behandlas rättvist om det anklagas eller döms för ett brott. 
41. Om det finns bestämmelser som gör mer för barnets rättigheter än 

barnkonventionen ska de gälla istället. 
42. Myndigheter ska göra barns rättigheter kända bland barn och vuxna. 
43-54. Regler om hur de som beslutar i länder ska följa barnkonventionen.
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att 
bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksam-
hetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgo-
doses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 
 
 
INLEDNING 
Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en patient-
säkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 
tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 
patientsäkerheten. Arbetet med att säkra den medicinska insatsen av elevhäl-
san så att den har god kvalitet och en god patientsäkerhet pågår kontinuerligt. 
Varje år skall en patientsäkerhetsberättelse upprättas där verksamhetens ar-
bete med patientsäkerhet beskrivs och utvärderas. Verksamhetschefen och 
medicinskt ledningsansvarig (MLA), tillsammans med vårdgivaren, leder pati-
entsäkerhetsarbetet. 
Personalen inom elevhälsans medicinska insats (fortsättningsvis kallad EMI) 
har skyldighet att rapportera tillbud, risk för tillbud och avvikelser i verksamhe-
ten. 
 
Sammanfattning av patientsäkerhetsarbetet under 2020 
Under 2020 har fokus legat på att uppdatera gamla och implementera nya 
rutiner för att säkerställa patientsäkerheten, till exempel ny rutin för att följa 
vaccinationsprogrammet. Mycket tid och energi har lagts på att bygga upp 
organisation och lokaler på både gamla och nya skolor i samband med sam-
manslagning och flytt. 

På grund av rådande Coronapandemi och distansundervisning har elevupp-
följningar och hälsosamtal på högstadium och gymnasium skjutits framåt till 
kommande termin. Vissa elevuppföljningar på låg- och mellanstadium har 
också flyttats framåt på grund av att några elever har haft hög frånvaro under 
pandemin.  

Vaccinationerna har kunnat fortgå enligt nationella vaccinationsprogrammet 
då vi har skapat rutiner för att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 
Under året har även HPV-vaccination (humant papillomvirus) av pojkar i åk 5 
tillkommit vilket lett till ökad arbetsbelastning men som ändå har kunnat ge-
nomföras trots rådande pandemi.  

FYSS (Fysisk aktivitet på recept) har endast förskrivits vid ett tillfälle under 
året då pandemin har begränsat möjligheterna till fritidsaktiviteter i idrotts- och 
simhallar.  

Skolsköterskorna har kunnat upprätthålla deltagande i möten och fortbildning-
ar tack vare digital teknik.  
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STRUKTUR 
Övergripande mål och strategier 
SFS (Svensk författningssamling) 2010:659,3 kap. 1 § och SOSFS (Socialsty-
relsens föreskrifter och allmänna råd) 2011:9, 3 kap.   
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att kravet på god vård upprätthålls 
 
Målen för EMI är att främja säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jämlik 
elevhälsa för alla elever, att samverka med personal på skolan, vårdnadsha-
vare och övriga samarbetspartners. Det skall inom verksamheten finnas den 
bemanning och kompetens som är nödvändig för att uppnå detta. Det skall 
finnas säkra rutiner för arbetet vilka skall vara kända för den personal det be-
rör.  
Strategier för att uppnå dessa mål är: 

 Årligen säkra bemanning och kompetens utifrån god vård och en 
verksamhet som tidigt kan förebygga händelser och avvikelser. 

 Att skapa förutsättningar för att arbeta systematiskt med riktlinjer och 
rutiner som kan implementeras i verksamheten. 

 Att all EMI-personal har möjlighet till fortbildning och deltagande i ut-
vecklingsarbeten är en förutsättning för god patientsäkerhet. 
 
 

Mål 2020 Strategier  

Att säkerställa en god och 
säker vård som bedrivs i 
enlighet med Hälso – och 
sjukvårdslagen (HSL). 

 Att alla skolsköterskor och skolläkare arbetar enligt rutiner i ”Metodboken” - Skövde. Ska gås 
igenom och implementeras.  

 Sträva efter en skolsköterskebemanning med ett medelvärde på 400 elever/heltid. Se över 
fördelning inför 2020 då ny skola öppnas och omorganisation av övriga skolor genomförs. 

Det skall finnas säkra rutiner 
och lokala riktlinjer för arbetet. 
Dessa skall vara kända för all 
personal i verksamheten. 

 Titta över vilka rutiner, riktlinjer och metoder som behöver förnyas utifrån den nya metodbo-
ken. 

 Uppdatera rutinen angående Dokumentationsplikt och hantering av skolhälsovårdsjournaler 
och Avvikelsehantering.  

 Se över och förbättra rutinen kring läkemedel. 
 Se över och förbättra rutinen kring posthanteringen. 
 Se över och förbättra rutinen kring remissförfarandet. 
 Uppföljning och utvärdering tillsammans med övrig skolpersonal av kartläggningar/utred-

ningar av elevers frånvaro utifrån rutinen att främja närvaro i skolan. 
 Nya rutiner kring hedersrelaterat våld ska utarbetas i samverkan med övrig personal på Cen-

trala resursteamet (CRT). 
 Utvärdering och eventuell uppdatering av ”Tema livsstil”.  
 Utökat samarbete med ungdomsmottagningen och övrig skolpersonal kring sex- och sam-

levnadsundervisningen för att utveckla hälsofrämjande insatser inom detta område.  

Att skolsköterskor och skollä-
kare har relevant och uppdate-
rad kompetens för att kunna 
tillhandahålla god och säker 
vård.  

 Deltagande på skolsköterskemöten, kontaktsköterskemöten Skaraborg, utbildning lokalt/ex-
ternt, kollegiala diskussioner om patientsäkerhet och förbättringsarbete.  

Att kvalitetssäkra skolsköters-
kemottagningarnas lokaler. 

 Skolsköterskemottagningarna ska kvalitetssäkras genom att skolsköterska och rektor på var-
je enhet går igenom kraven för skolsköterskemottagning.  Brister som inte kan åtgärdas på 
lokal nivå ska rapporteras till verksamhetschef. Verksamhetschef och MLA ska se över nya 
lokaler för att kvalitetssäkra dessa. 
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Organisation och ansvar 
SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 
Vårdgivaren skall dokumentera hur ansvaret är organiserat och fördelat i verk-
samheten. 
 
 
Vårdgivare  
Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som 
leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
upprätthålls. Barn- och utbildningsnämnden är vårdgivare för den hälso- och 
sjukvård som bedrivs inom elevhälsan i grundskolan, grundsärskolan och 
gymnasiet i Tidaholm och är ytterst ansvariga. 
 
 
Verksamhetschef enligt HSL § 29 och medicinskt ledningsansvar 
Verksamhetschef är Johanna Ljungqvist. Enligt HSL skall det inom all hälso- 
och sjukvård finnas en verksamhetschef som ansvarar för verksamheten och 
har det samlade ledningsansvaret. Verksamhetschefen ansvarar för att 
medarbetarna har rätt kompetens, får fortbildning och möjlighet att bedriva en 
god vård med hög kvalité.   
 
Medicinskt ledningsansvarig (MLA) skolsköterska är Kerstin Gustafsson. Led-
ningsansvaret innebär bland annat att bevaka och ansvara för patientsäkra 
rutiner och att rapportera brister till verksamhetsansvariga och tillsammans 
med dem verka för att nödvändiga åtgärder vidtas. MLA är även Lex Maria-
ansvarig. 

Lokaler och utrustning för arbetet skall vara anpassade för ändamålet. Rutiner 
och egenkontroll skall upprättas och följas. Avvikelser och risker skall 
analyseras och följas upp. Verksamhetschefen rapporterar regelbundet till 
vårdgivaren om den medicinska verksamheten.  

Varje legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar att 
arbetet skall utföras med god kvalité och hög patientsäkerhet. Varje 
medarbetare ansvarar för att avvikelser och risker identifieras samt 
rapporteras. 

 

 
Struktur för uppföljning/utvärdering 
SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller 
verksamhet enligt LSS ska med stöd av ledningssystemet planera, leda, kon-
trollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
 
Avvikelser och vårdskador hanteras och mäts via rapportering i avvikelsehan-
teringen för att upptäcka strukturfel och åtgärda. En risk eller händelse mäts 
enligt risk och händelseanalys (Socialstyrelsen). Avvikelser skall rapporteras 
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till nämnden snarast vid allvarlig händelse eller årligen i patientsäkerhetsberät-
telsen.  
 
En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vård-
skada. Syftet med att göra en riskanalys är att identifiera och värdera risker för 
att kunna identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller 
minskar riskerna. Riskanalysen leder till höjd riskmedvetenhet. 
 
En händelseanalys bör utföras när en händelse inträffat som medfört att en 
patient kommit till allvarlig skada eller kunnat skadats allvarligt. Syftet med en 
händelseanalys är att identifiera hur och varför händelsen inträffat och vilka 
åtgärder som bör vidtagas. Detta för att förhindra att liknande händelser sker 
igen. Händelseanalysen ska följas upp och delges övriga i berörd verksamhet. 
 
Beslutade åtgärder följs upp på skolsköterskemöten, dokumentation sker i 
protokoll och i lokala riktlinjer. Uppföljning och utvärdering av verksamheten 
sker i patientsäkerhetsberättelse och delårsrapport. 
 
 
Samverkan för att förebygga vårdskador 
SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 2 § p 3 
Vårdgivaren skall identifiera processer där samverkan behövs för att förebyg-
ga vårdskador. 
 
Intern samverkan inom skolan: 

 Viktigt att EMI får kännedom om nya elever på skolorna 
och likaså utflyttningar. Detta för att journaler skall beställas och att in-
satser ej skall fördröjas eller utebli. 

 Samverkan med lärare vid vaccinering underlättar arbetet med framför 
allt de yngre eleverna. Likaså skapas en tryggare miljö för eleverna. 

 Egenvårdsrutiner för läkemedelshantering eller andra egenvårdinsatser 
i skolan skall följa de gällande riktlinjerna. 

 Samverkan med skolans Elevhälsoteam för att förebygga ohälsa. 
 Den samlade elevhälsans ansvar och medverkan ska ske enligt skol-

lagen. 
 Samverka med skolans personal inom Tema livsstil.  

 
Extern samverkan med andra vårdgivare eller insatser: 

 Viktigt att remissrutiner är framtagna, följs och är kända i verksamhe-
ten. 

 Skolläkarinsatserna sker genom avtal med en distriktsläkare. 
 Samverkan sker genom träffar med barnhälsovård, ungdomsmottag-

ningen, folkhälsoplanerare, socialtjänst, polis, BUP (Barn- och ung-
domspsykiatrin) med flera. 

 Samverkan inom Partsamverkan nätverksgrupper. 
 Samverkan med vårdcentraler kring nyanlända barn gällande hälso-

kontroll och vaccinationer. Kan även gälla andra barn.  
 Medverkan i kommunens POSOM grupp. 
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Patienters och närståendes delaktighet 
SFS 2010:659 3 kap. 4 § 
Vårdgivaren skall ge patienter och närstående möjlighet att delta i patientsä-
kerhetsarbetet. 
All hälso- och sjukvård är med några få undantag frivillig. Det är den som har 
hälsoproblem (eller vårdnadshavare till minderårig enligt 6 kap föräldrabalken) 
som avgör om han eller hon skall söka vård.  
 
Samtycke till vård, undersökning eller behandling är i de flesta fall muntlig men 
vid vaccinering efterfrågas skriftligt medgivande.  
 
Skolsköterskor och skolläkare skall alltid sträva efter samarbete med elev och 
vårdnadshavare för bästa möjliga resultat av vård och behandling.  
 
Elev bör alltid informeras i det som rör honom eller henne och informationen 
skall vara anpassad efter ålder och mognad. Vårdnadshavare kontaktas när 
man så bedömer det. Barnet skall ha ett medinflytande som med tiden eller 
under vissa omständigheter övergår till ett självbestämmande. En välinforme-
rad patient ökar sin upplevelse av trygghet. 
 
Information och samverkan med elever och vårdnadshavare kan exempelvis 
se ut som följer. Informationen skall alltid vara anpassad utefter elevens be-
hov, ålder, kunskap och situation: 

 Information inför genomförande av vaccinering och eventuella biverk-
ningar. 

 Information inför hälsoundersökning och hälsosamtal. 
 Information om sekretess, tystnadsplikt och anmälningsplikt. 
 Information om vidtagna åtgärder och uppföljning och vad man skall 

vara uppmärksam på vid exempelvis symtom eller skada. 
 Beskrivning av elevhälsans medicinska insats och uppdrag samt 

skolsköterskans roll i arbetet med eleven. 
 

Tolk används vid behov när så behövs. 
Information kan vara både muntlig och skriftlig och eleven skall känna sig re-
spekterad. 
 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  
SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 § p 5  
Hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet 
upprätthålls. Personalen skall rapportera till vårdgivaren risker och händelser 
som skulle kunna medföra en vårdskada. 
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Avvikelser 
Skolläkare och skolsköterskor rapporterar till verksamhetschefen händelser 
som har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband 
med vård och behandling. MLA ansvarar för bedömning, analys, åtgärder och 
uppföljning. MLA informerar vidare till verksamhetschefen. Rapporterade 
händelser utreds, analyseras och återkopplas till verksamheten. Åtgärder för 
att förebygga upprepning vidtas efter utredning. 
Risker och negativa händelser rapporteras på särskild blankett. Ny rutin för 
avvikelsehantering har utarbetats under 2019. 
Om vårdskadan är allvarlig ska MLA snarast göra en Lex Maria - anmälan till 
IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
 
IVO säkerställer   
Socialstyrelsen ska säkerställa att anmälda händelser, som har medfört eller 
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, har utretts i nödvändig omfatt-
ning samt att vårdgivaren har vidtagit de åtgärder som krävs för att uppnå hög 
patientsäkerhet. Socialstyrelsen ska sprida information till vårdgivare om de 
anmälda händelserna samt i övrigt vidta de åtgärder som anmälningarna mo-
tiverar för att uppnå hög patientsäkerhet.   
 
Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 och 6§, 7 kap 2 § p 6 
I december 2017 tog barn- och utbildningsförvaltningen fram en rutin för han-
tering av klagomål och synpunkter som inkommer till förvaltningen och dess 
verksamheter. Rutinen beskriver hur invånare, elever och vårdnadshavare kan 
gå tillväga för att framföra synpunkter och klagomål på verksamheten och ut-
bildningen. Rutinen beskriver också på vilket sätt medarbetare och chefer in-
om förvaltningen ska ta emot och hantera de synpunkter och klagomål som 
kommer in. Klagomålshanteringen i kommunen kan användas även för syn-
punkter och klagomål från elever och vårdnadshavare i frågor som rör elev-
hälsans medicinska delar. Föräldrar behöver upplysas om att denna möjlighet 
finns utöver den möjligheten att kontakta respektive skolsköterska eller skollä-
kare direkt.  
 
Klagomål och synpunkter på EMI skall alltid tas om hand och vidarebefordras 
till MLA och verksamhetschef. Klagomålen och synpunkterna skall samman-
ställas och analyseras för att kunna se mönster och trender. Vi skall främja 
möjligheterna att samverka med elever och vårdnadshavare i dessa frågor i 
syfte att öka kvaliteten.  
 
Egenkontroll 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p 2 
Vårdgivaren skall utföra egenkontroll i syfte att säkra verksamhetens kvalité.  
 
EMI arbetar utifrån ett basprogram och efter ett årshjul för att säkerställa att 
arbetet bedrivs som planerat. 
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Vårdskador/risk för tillbud inom EMI uppmärksammas kontinuerligt via skriftli-
ga avvikelserapporter. 
Egenkontroll av bemanning och resursfördelning sker inför varje läsår för att 
säkerställa rätt bemanning på de olika skolorna utifrån elevunderlag. 
 
Vid hälsosamtalen i förskoleklass, år 4 och 7 samt åk 1 gymnasiet svarar ele-
verna på frågor om mående, hälsa, livsstil i en hälsoenkät vilken diskuteras på 
hälsosamtalet. Det sammanfattade resultatet redovisas i skolans Elevhälso-
team och till berörda lärare vid behov. Resultatet kan leda till förnyade hälso-
främjande – och förebyggande insatser. 
 
Egenkontroll av lokaler och utrustning sker fortlöpande. 
 

Egenkontroll Omfattning Källa 
Kalibrering av medicin-
teknisk utrustning 

1 gång per år Medicinsk tekniker 

Uppdatering av ordina-
tion generella direktiv - 
basapotek 

1 gång per år Skolläkare, skolsköterskor 

Kontroll medicinsk kyl-
skåpstemperatur 

1 gång/vecka Skolsköterska på enheten 

Kontroll läkemedel 2 gånger per 
termin 

Skolsköterska på enheten 

 

 

PROCESS - Åtgärder för att öka patientsäkerheten  
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 2  
Vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten.   
 
Patientsäkerhetsarbetet 
Detta diskuteras kontinuerligt på alla skolsköterskemöten och på vissa möten 
med Centrala Resursteamet (CRT). Verksamhetschef och skolsköterskor träf-
fas regelbundet för avstämning och uppföljning av patientsäkerhetsarbetet. 
Arbetet med dessa frågor handlar mycket om inställning, orsaker, hur männi-
skor fungerar i en komplex situation där beslut skall fattas snabbt och hur vi 
påverkas av olika saker i omgivningen; såsom stress, oro, ensamarbete med 
mera.  
Metodboken är ett stöd i detta arbete, basprogrammet följs, ordination gällan-
de läkemedel uppdateras varje år. Revidering av basapotekslistan sker 
1gång/år. 
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Skolsköterskor deltar aktivt i att utveckla säkra rutiner 
MLA utarbetar tillsammans med övriga skolsköterskor rutiner för dokumenta-
tion, skolläkarmedverkan, vaccinationer, läkemedelshantering, hörselscree-
ning, synkontroller med mera. Dessa rutiner utvärderas fortlöpande och änd-
ras vid behov. Årshjulet som utarbetades 2018 används och revideras vid be-
hov. Skolsköterskorna får extern handledning av leg. psykoterapeut och soci-
onom cirka 6 gånger per år.  
 
Rutiner vid nyanställning säkerställer skolsköterskans arbete. Metodboken är 
ett stöd och säkerhet i det vardagliga arbetet. 
 
 
Skolsköterskor rapporterar in risker, tillbud och händelser enligt 
avvikelserutin 
Bemanning och resursfrågan lyfts kontinuerligt för att säkerställa att arbetet 
hinns med och kan planeras. Vid risk för att arbetet inte kan genomföras enligt 
planeringen av basprogram och vaccinationer skall detta rapporteras till MLA 
och verksamhetschef.  
 
Enligt Patientdatalagen skall dokumentering i patientjournal genomföras sna-
rast i anslutning till besöket för att förhindra risker eller fel i dokumentationen. 
Rutin gällande avvikelsehantering har utarbetats under 2019 för att säkerställa 
att alla risker och händelser rapporteras. 
 
 
Identifiering av riskområden inom elevhälsans medicinska del 
Kollegialt arbete skolsköterskorna emellan pågår fortlöpande med att identifie-
ra riskområden såsom vaccinationer, dokumentation och IT-program, elevin-
flyttning och -utflyttning, vårdkedja och samverkan Partsamverkan nätverks-
grupp.  
 
 
PMO journalsystem 
IT och dokumentation är ett stort och viktigt område där elevhälsans medicins-
ka del har mycket att förhålla sig till med tanke på kvalitet, säkerhet och IT-
kunnande.  
Två skolsköterskor är ansvariga för PMO (elevhälsans digitala journalsystem) 
vilket innebär: 

 Att ansvara för att berörda användare har de behörigheter i systemet 
som behövs för sitt arbete.                                                                                                                             

 Support till skolsköterskorna.                                                                                                  
 Att ansvara för arkivering av journaler i PMO-systemet tills slutlig arki-

vering bestäms.                             
 Att kontinuerligt uppdatera gällande nyheter och förändringar i syste-

met.                        
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 Att underhålla med anpassningar i systemet till verksamheten till ex-
empel administrera enheter, användare, journaltyper, behörighetsnivå-
er, delad information, register, termer och mallar.                                                                                    

 Att vara en länk till CGM (CompuGroup Medical) - dataföretaget för 
PMO samt samarbeta med IT-avdelningen.        
 

Lokala rutiner tas fram löpande inom det medicinska området 
Arbetet med rutiner och lokala riktlinjer för bland annat informationshantering 
och dokumentation, generella läkemedelsordinationer, säkra rutiner kring häl-
sosamtal och hälsobesök diskuteras fortlöpande men minst en gång per år då 
också eventuell uppdatering görs. Medicinska delar diskuteras med skolläka-
ren.  
 
Riskanalys  
SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 §, 7 kap 2§ p 4 
Vårdgivaren skall fortlöpande bedöma om det finns risk för att händelser skulle 
kunna inträffa som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet. För varje så-
dan händelse ska vårdgivaren 

 uppskatta sannolikheten för att händelsen inträffar och 
 bedöma vilka negativa konsekvenser som skulle kunna bli följden av 

händelsen. 
 
All personal inom elevhälsans medicinska del ansvarar för att identifiera och 
rapportera risker som kan medföra negativa händelser eller tillbud i verksam-
heten och för elever. Större förändringar i verksamheten kan också väsentli-
gen påverka patientsäkerheten. Verksamhetschef och MLA ansvarar tillsam-
mans med berörda för att göra en riskanalys och återföra information och kun-
skap till verksamheten. Likaså ansvarar verksamhetschef/MLA för att upp-
märksamma och påtala risker till vårdgivaren. 
 
En risk innebär att en negativ händelse kan inträffa som kan leda till en vård-
skada. Syftet med att göra en riskanalys är att identifiera och värdera risker för 
att kunna identifiera orsaker till dessa och ta fram åtgärder som eliminerar eller 
minskar riskerna. Riskanalysen leder till höjd riskmedvetenhet. Vid en riskana-
lys används förbättringshjulet: 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
 
  
  

• Följa upp 
och utvärde-
ra resultatet - 
egenkontroll 

• Ständigt utveck-
la och förbättra 
processer m.m 
– förbättrad 
verksamhet 

• Ta emot 
synpunkter, 
klagomål 
och rappor-
ter

• Utred och 
sammanställ 

• Riskanalyser 

Planera Genom-
föra

Ut-värde-
ra

För-bätt-
ra
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Utredning av händelser - vårdskador 
HSLF-FS 2017:40, 3 kap. 1§ och SOSFS 2011:9 7 kap sista stycket 

Skolläkare och skolsköterskor rapporterar till verksamhetschefen händelser 
som har medfört skada eller hade kunnat medföra skada för elev i samband 
med vård och behandling. MLA ansvarar för bedömning, analys, åtgärder och 
uppföljning. MLA informerar vidare till verksamhetschefen. Rapporterade 
händelser utreds, analyseras och återkopplas till verksamheten. Åtgärder för 
att förebygga upprepning vidtas efter utredning. 
Om vårdskadan är allvarlig ska MLA snarast göra en Lex Maria - anmälan till 
IVO (Inspektionen för vård och omsorg). 
 
 
Informationssäkerhet 
HSLF-FS 2016:40, 7 kap. 1§ 
Inom EMI finns ett patientsäkert digitalt journalsystem för dokumentation i det 
kommungemensamma systemet PMO som tillhandahålls av CGM. Journalsy-
stemet har använts sedan höstterminen 2010.  
 
Systematisk logguppföljning görs för att kontrollera om någon obehörig kom-
mit åt patientuppgifterna. Inga obehöriga har under 2020 varit inne i de journa-
ler som granskades.  
 
Dataskyddsförordningen GDPR gäller från den 25 maj 2018 i hela EU.  
 
 

RESULTAT OCH ANALYS 
SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3  
 

Mål 2020 Strategier  Resultat/analys 

Att säkerställa en god och säker 
vård som bedrivs i enlighet med 
Hälso – och sjukvårdslagen 
(HSL). 

 Att alla skolsköterskor och skollä-
kare arbetar enligt rutiner i ”Me-
todboken” - Skövde. Ska gås ige-
nom och implementeras.  

 Sträva efter en skolsköterskebe-
manning med ett medelvärde på 
400 elever/heltid. Se över fördel-
ning inför 2020 då ny skola öpp-
nas och omorganisation av övriga 
skolor genomförs. 
 

 ”Metodboken” – Skövde har im-
plementerats utifrån de förutsätt-
ningar som Tidaholms kommun 
har. Undersökningar har påbörjats 
huruvida Tidaholms metodbok kan 
göras digital. 

 Fördelning inför läsåret 20/21 och 
omorganisationen är gjord. 
Skolsköterskeorganisationen fun-
gerar väl även om en viss överbe-
lastning skett på en av skolorna 
pga. avsaknad av kurator viss tid. 
Antalet elever per heltidsanställd 
skolsköterska är 444 st. Alltså 
uppnåddes inte strävansmålet. 

Det skall finnas säkra rutiner 
och lokala riktlinjer för arbetet. 
Dessa skall vara kända för all 
personal i verksamheten. 

 Titta över vilka rutiner, riktlinjer 
och metoder som behöver förnyas 
utifrån den nya metodboken. 

 Uppdatera rutinen angående Do-
kumentationsplikt och hantering av 
skolhälsovårdsjournaler och Avvi-

 Rutiner och metoder har jämförts 
med Metodboken, vilket har bidra-
git till att rutinen för kylskåpet för 
läkemedelsförvaring har revide-
rats. 

 Rutinen för Avvikelsehantering har 
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kelsehantering.  
 Se över och förbättra rutinen kring 

läkemedel. 
 Se över och förbättra rutinen kring 

posthanteringen. 
 Se över och förbättra rutinen kring 

remissförfarandet. 
 Uppföljning och utvärdering till-

sammans med övrig skolpersonal 
av kartläggningar/utredningar av 
elevers frånvaro utifrån rutinen att 
främja närvaro i skolan. 

 Nya rutiner kring hedersrelaterat 
våld ska utarbetas i samverkan 
med övrig personal på Centrala 
resursteamet, CRT. 

 Utvärdering och eventuell uppda-
tering av ”Tema livsstil”.  

 Utökat samarbete med ung-
domsmottagningen och övrig 
skolpersonal kring sex- och sam-
levnadsundervisningen för att ut-
veckla hälsofrämjande insatser in-
om detta område.  

implementerats i vår egen organi-
sation. Rutinerna för Dokumenta-
tionsplikt och hantering av skol-
hälsovårdsjournaler har inte upp-
daterats eftersom behov inte har 
funnits. 

 Rutinen för läkemedel har utveck-
lats och blivit tydligare. 

 Kännedom kring rutin för posthan-
tering har ökat. 

 Rutinen för remissförfarandet har 
förbättrats. 

 Uppföljning och utvärdering av 
kartläggningar/utredningar av ele-
vers frånvaro utifrån rutinen att 
främja närvaro i skolan har ge-
nomförts tillsammans med övrig 
skolpersonal. 

 Elevhälsans personal har fått ut-
bildning i hedersrelaterat våld. Nya 
rutiner kring hedersrelaterat våld 
har även utarbetats.  

 ”Tema livsstil” är ett pågående ar-
bete tillsammans med kuratorerna 
och utvärderades och uppdatera-
des i somras. 

 Samarbete med ungdomsmottag-
ningen och övrig skolpersonal 
kring sex- och samlevnadsunder-
visningen har inte utökats pga. 
Coronapandemin. 

Att skolsköterskor och skolläka-
re har relevant och uppdaterad 
kompetens för att kunna tillhan-
dahålla god och säker vård.  

 Deltagande på skolsköterskemö-
ten, kontaktsköterskemöten Ska-
raborg, utbildning lokalt/externt, 
kollegiala diskussioner om pati-
entsäkerhet och förbättringsarbe-
te.  

 En del utbildningar har blivit in-
ställda eller digitala pga. Corona-
pandemin. Trots detta har skolskö-
terskorna kunnat hålla sig uppda-
terade tack vara digitala verktyg 
och gott kollegialt samarbete.  

Att kvalitetssäkra skolsköters-
kemottagningarnas lokaler. 

 Skolsköterskemottagningarna ska 
kvalitetssäkras genom att skolskö-
terska och rektor på varje enhet 
går igenom kraven för skolskö-
terskemottagning.  Brister som in-
te kan åtgärdas på lokal nivå ska 
rapporteras till verksamhetschef. 
Verksamhetschef och MLA ska se 
över nya lokaler för att kvalitets-
säkra dessa. 

 Skolsköterskemottagningarna har 
inventerats och vissa brister har 
åtgärdats, dock kvarstår en del 
brister att åtgärda eftersom de 
kräver större insatser till exempel 
lokalernas anpassning till verk-
samheten. 

 
 
Egenkontroll 
All medicinteknisk utrustning har kontrollerats/kalibrerats. Åtgärder för blod-
trycksmanschett har vidtagits. De medicinska kylskåpen har kontrollerats och 
hållit kylan vilket är viktigt med tanke på att vaccin och läkemedel som förva-
ras där inte får bli förstört. 
Logguppföljning i datajournaler har genomförts utan anmärkning.  
Läkemedelsförråd har kontrollerats och gamla läkemedel kasserats på apote-
ket. Skolläkare har förnyat generella läkemedelsdirektiv. 
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Avvikelser, händelser och vårdskador 
Under 2020 har två händelser blivit rapporterade till verksamhetschef, dessa 
har inte föranlett Lex Maria-anmälan. Den ena händelsen skedde i samband 
med elevvaccination då skolsköterska stack sig på en använd kanyl. Den andra 
händelsen var en förväxling av elev med samma förnamn och ålder, detta 
skedde i samband med ett telefonsamtal med vårdnadshavare. Händelserna 
har analyserats och åtgärder har vidtagits, bland annat har rutin skapats för att 
minska risken att det händer igen.  
 
Klagomål och synpunkter 
Inga klagomål och synpunkter, utöver reaktion på förväxling av elev, har in-
kommit under året. 
 
Riskanalys 
Inga riskanalyser har genomförts under året. 
 
 
Mål och strategier för 2021 
Målen för EMI är att främja säkra rutiner för kvalitetsarbetet, bedriva en jämlik 
elevhälsa för alla elever, att samverka med personal på skolan och med vård-
nadshavare samt andra aktörer. 
 
 

Mål 2021 Strategier  

Att säkerställa en god och 
säker vård som bedrivs i 
enlighet med Hälso – och 
sjukvårdslagen (HSL). 

 Att alla skolsköterskor och skolläkare arbetar enligt rutiner i ”Metodboken”. Verka för en ge-
mensam Metodbok i Skaraborg. 

 Sträva efter en skolsköterskebemanning med ett medelvärde på 400 elever/heltid.  
 Att alla elever, trots förseningar på grund av rådande Coronapandemi, får erbjudande om 

hälsosamtal innan avslutat läsår 20/21. Detta gäller elever i förskoleklass, åk 2, åk 4, åk 7 
och år 1 gymnasiet. 

Det skall finnas säkra rutiner 
och lokala riktlinjer för arbetet. 
Dessa skall vara kända för all 
personal i verksamheten. 

 Följa och uppdatera de rutiner som finns framtagna för Tidaholms skolhälsovård. Dessa re-
videras vid behov men minst en gång om året efter varje avslutat läsår.  

 Verka för att rutin för Avvikelsehantering gentemot externa vårdgivare upprättas. 
 Uppföljning och utvärdering tillsammans med övrig skolpersonal av kartläggningar/utred-

ningar av elevers frånvaro utifrån rutinen Att främja närvaro i skolan. 
 Arbeta enligt de kommande strategierna kring hedersrelaterat våld i Tidaholms kommun. 
 Utvärdering och eventuell uppdatering av ”Tema livsstil”.  
 Utökat samarbete med ungdomsmottagningen och övrig skolpersonal kring sex- och sam-

levnadsundervisningen för att utveckla hälsofrämjande insatser inom detta område.  

Att skolsköterskor och skollä-
kare har relevant och uppdate-
rad kompetens för att kunna 
tillhandahålla god och säker 
vård.  

 Deltagande på skolsköterskemöten, kontaktsköterskemöten Skaraborg, utbildning lokalt/ex-
ternt, kollegiala diskussioner om patientsäkerhet och förbättringsarbete. 

Att kvalitetssäkra skolsköters-
kemottagningarnas lokaler. 

 Skolsköterskemottagningarna ska kvalitetssäkras genom att skolsköterska och rektor på var-
je enhet går igenom kraven för skolsköterskemottagning.  Brister som inte kan åtgärdas på 
lokal nivå ska rapporteras till verksamhetschef.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-09 
 
Ärendenummer 
2020/504 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Yttrande till kommunrevisionen gällande 
granskningsrapport om barn- och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning 
 
Ärendet 
Kommunens revisorer har med stöd av Deloitte AB genomfört en granskning 
av barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrning. 
 
I samband med granskningen har en rapport upprättats. I rapportens 
sammanfattning finns iakttagelser och rekommendationer. Kommunrevisionen 
önskar få del av barn- och utbildningsnämndens syn på rapportens 
rekommendationer senast 2021-03-26. 
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
 Yttrande till kommunrevisionen gällande granskningsrapport om barn- 

och utbildningsnämndens ekonomistyrning. 
 Rapport avseende granskning av barn- och utbildningsnämndens 

ekonomistyrning, Deloitte AB. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom 
förvaltningens förslag till yttrande gällande granskningsrapport om 
nämndens ekonomistyrning samt att översända detsamma till 
kommunrevisionen i Tidaholm. 

 
Sändlista 
Kommunrevisionen Tidaholm
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: 522 83 Tidaholm  

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

www.tidaholm.se

Yttrande till kommunrevisionen gällande gransknings-
rapport om barn- och utbildningsnämndens ekonomi-
styrning 
Barn- och utbildningsnämndens syn på rekommendationerna i rapporten: 
 

• Vidta åtgärder för att bryta den negativa trenden och nå en eko-
nomi i balans.  
Regelbundna uppföljningar mellan rektorer och förvaltning. 
Ta beslut som ser till helheten och långsiktigheten. Mod att våga för-
ändra utan att förstöra helheten. 
 

• Se till att ekonomistyrprinciperna efterlevs.  
”återbetalning av budgetunderskott inom tre år?” Otydlighet bland an-
nat kring hur och eventuellt om ett underskott ska återställas näst-
kommande år, behöver tydliggöras hela vägen från kommunfullmäktige 
hur detta skall hanteras. 
 

• Säkerställa att konsekvenser för verksamheten vid utebliven fi-
nansiering tydliggörs och beaktas vid resursfördelning för att sä-
kerställa att grunduppdraget genomförs.   
Ett exempel är beslutet om att införa åk 4-6 i Fröjered med successiv 
utökning. Detta beslut togs utan konsekvensbeskrivning. Varken hur 
ekonomin eller grunduppdraget påverkas. 
 

• Säkerställa att nämndens ambitionsnivå är rimlig att uppnå med 
tilldelad budgetram samt se till att fördela tillgängliga resurser in-
om nämndens samlade budgetram så att alla verksamheter har 
samma förutsättningar att klara sitt grunduppdrag. 
Arbeta med tydlig målbild för alla verksamheter som ägs av både för-
valtning och politik. En långsiktig plan som utgör ramverket för en kvali-
tetssäkrad organisation med en likvärdig resurstilldelning.  

De tilldelade medlen räcker inte till den ambitionsnivå som nämnden 
satt. Vid anpassningar är inte ”osthyvling” möjlig utan verksamheter 
måste väljas bort. Ambitionsnivån bör sänkas. Politiken har ansvar för 
VAD och förvaltningen för HUR.  
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Förvaltningen påtalade inför budget 2021 att det var en skev fördelning 
av budgetmedel mellan verksamheter utifrån referenskostnadstilldel-
ning och jämförelse med liknande kommuner. Till exempel borde det 
tilldelas mer medel till förskolan och mindre till grundskolan. Gensvaret 
blev öronmärkning av extra tilldelning förskolan samt att verksamhe-
terna anpassade i grundskolan men politiken tilldelade ytterligare me-
del istället till grundskolan. 
 

• Arbeta för en förbättrad kommunikation, förtroende och samsyn 
med förvaltningen, inte minst avseende hantering av nämndens 
underskott.  
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-10 
 
Ärendenummer 
2021/109 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-606103 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om konsekvensbeskrivning till följd 
av barn- och utbildningsnämndens beslut att utöka verksamheten 
vid Fröjereds skola 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att successivt utöka verksamheten 
vid Fröjereds skola (§ 20/2021). När beslutet fattades saknades bland annat 
risk- och konsekvensanalys. Med anledning av detta har förvaltningen tagit 
fram en konsekvensbeskrivning för att belysa olika förutsättningar samt vilka 
konsekvenser som beslutet kan få till följd av denna utökning av 
verksamheten. 
 
Beslutsunderlag 
 Konsekvensbeskrivning till följd av barn- och utbildningsnämndens 

beslut att utöka verksamheten vid Fröjereds skola. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 20/2021 ”Beslut om Fröjereds 

skola”, 2021-02-18. 
 
Barnrättsbedömning 
Se konsekvensbeskrivning. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen om 
konsekvensbeskrivning till följd av nämndens beslut att utöka 
verksamheten vid Fröjereds skola till handlingarna.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: 522 83 Tidaholm  

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

www.tidaholm.se

Konsekvensbeskrivning till följd av barn- och utbild-
ningsnämndens beslut att utöka verksamheten vid Fröje-
reds skola 
 
Nuläge och förutsättningar för F-6 
Organisation ht-21 har nedanstående utgångsläge: 
6 elever i till förskoleklass 
14 elever i åk 1 
1 elev i åk 2 
7 elever i åk 3  
8 elever åk 4  
Sammanlagt 36 elever 
 
Detta elevunderlag är komplext utifrån hur en möjlig klassindelning skulle kun-
na se ut. Vid indelning av klasser har förvaltningen följande lagrum att ta hän-
syn till: 
 
Strukturerad undervisning 
Enligt Skolförordningen (2011:185) 5 kap. 2 §  
Eleverna ska genom strukturerad undervisning ges ett kontinuerligt och aktivt lärar-
stöd i den omfattning som behövs för att skapa förutsättningar för att eleverna når de 
kunskapskrav som minst ska uppnås och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom 
ramen för utbildningen. 
 
Indelning stadievis 
Enligt Skollagen (2010:800) 10 kap. 3 §  
Grundskolan ska ha nio årskurser, som indelas i lågstadium, mellanstadium och hög-
stadium. Lågstadiet består av årskurs 1-3, mellanstadiet av årskurs 4-6 och högstadiet 
av årskurs 7-9. 

 
Ett B-forms format (två eller flera årskurser i samma klass) utgör stora utma-
ningar då behovet av special undervisning är procentuellt stort från åk 1-4, 
rent generellt utifrån stort fokus på läs-, skriv-och matematik inlärning. Vidare 
är antalet elever i årskurserna sådant att det kan skapa svårigheter i att hitta 
funktionella gruppsammansättningar inom åldersspannet då exempelvis det 
finns ytterst få elever i en årskurs eller t.ex. syskon att ta hänsyn till.   
Genom ett bryt i kursplanens uppnåendemål för åldrarna åk 3 och åk 6 infin-
ner sig en undervisningssituation där två separata ämnesplaner (för åk 3 och 
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åk 4) skall undervisas vid samma lektion. Detta både med differens i innehåll 
och progression. Vilket betyder att det enligt kurs- och ämnesplaner ska vara 
en tydlig skillnad på innehållet i undervisningen samt att det också ska vara en 
tydlig framåtskridande och utvecklande undervisning som erbjuds eleverna. 
Detta blir en ny utmaning för verksamheten då tidigare B-forms undervisning 
har förhållit sig till ämnesplaner med samma kursmål, alltså åk 3.  
En grundförutsättning för att ett B-forms format skall kunna hålla en god peda-
gogisk kvalité och progression är att kontinuiteten är uppbyggd på cykliska 
moment, då årskurserna möter samma kursinnehåll men i olika årskurser. 
Detta kräver att eleverna har möjligheten att gå igenom en hel cykel på exem-
pelvis tre år i undervisningen för att tillgodogöra sig det innehåll som tas upp i 
det centrala innehållet i läroplanen (Lgr 11). Där till skall också eleven få möj-
lighet att träna de olika förmågorna fortlöpande inom områdena genom hela 
spannet åk 1-3 och åk 4-6, (2011:185, 2010:800)   
Detta innebär att den inre organisationen blir fördyrande då brytpunkten i sta-
die kräver resurser. Då det kommande läsår i Fröjered blir klasser på 7 och 8 
elever i åk 3 respektive åk 4, bör de separeras enligt skollagen då olika kurs-
planer finns för årskurserna. Detta kräver således separata pedagoger. 

 
En stark påverkan på den garanterande undervisningstiden (undervisning av 
behöriga pedagoger i ändamålsenliga lokaler) är att eleverna behöver bussas 
till slöjd, moderna språk, hem och konsumentkunskap samt idrott och simun-
dervisning. Utökning av undervisningstiden är svårt att påverka då verksamhe-
ten styrs av fasta bussavgångar vid skoldagens avslut. Då är det ej möjligt att 
förlänga vissa skoldagar. Skollagen 2010:800 10 kap. 5 §. 
 
Utöver skola och undervisning kommer också en påverkan på fritidsverksam-
heten. I fritidsverksamheten måste det utökas med personal på eftermiddagen 
för att kunna planera för en verksamhet med olika åldrar. 

En möjlig organisation för ht-21: 

F-1 = 20 elever, två pedagoger 

Åk 2-3 = 8 elever, en pedagog 

Åk 4 = 8 elever, en pedagog 

Fritids 2,5 personal 

Detta blir sammanlagt en utökning av nuvarande organisation med 1,5 tjänst 
(1,0 skola + 0,5 fritids) 
 

Extra medel BP (budgetpropositionen), 4,5 miljoner  
Grundskola i hela kommunen 
Det har gjorts en plan som antagits av nämnden ihop med budget 2021 för an-
vändning av dessa medel år 2021, den planen har även säkerställt att medlen 
räcker när satsningar som bara har kunnat göras på halvår (från höstterminen 
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2021) får helårseffekt 2022 under förutsättning att nämnden får samma extra 
tilldelning då. 
 
Under 2021 är planerade satsningar följande: 
 

• 800 tkr, resursbidrag 
• 2 000 tkr, stärka upp bemanning på ytterskolornas enheter utifrån elev-

behov (ha kvar organisation från 2020 och stärka upp under ht 2021 
med speciallärare Valstad) 

• 200 tkr kvalitetshöjning lärmiljö 
• 1 000 tkr kvalitetsförstärkning spec. och kurator till ytterskolorna 
• 500 tkr prognososäkerhet grundskolan 

 
Punkterna lärmiljö och prognososäkerhet är satsningar som endast är plane-
rade under 2021 dels för att nämnden inte skall göra satsningar på personal 
som vi inte har utrymme att ha kvar kommande termin (budgetår) och dels för 
att förvaltningen ser att det behövs göras punktinsatser på ytterskolornas 
lärmiljö för att få en likvärdighet med övriga skolor. Prognososäkerheten har 
förvaltningen lagt in då det har varit stora organisationsförändringar i grund-
skolans verksamhet under innevarande läsår, som under vårterminen 2020 bi-
drog till underskott. Detta plus satsningen på ytterskolorna leder till osäkerhet 
innan organisationen har hunnit sätta sig då kan det vara bra med en buffert 
för oförutsedda händelser. 
 
Planerade satsningar för 2022 under förutsättning att de extra medlen tilldelas 
(totalt 4 350 tkr): 
 

 100 tkr, indexuppräkning satsningar 2021 
 850 tkr, resursbidrag 
 2 400 tkr, stärka upp bemanning på ytterskolornas enheter utifrån elev-

behov (ha kvar organisation från 2020 och stärka upp under ht 2021 
med speciallärare Valstad) 

 1 000 tkr kvalitetsförstärkning spec. och kurator till ytterskolorna 
 
 
Om dessa medel även skall täcka en utökning på Fröjereds skola behöver det 
göras ändringar i planen.  
Utökning av nuvarande organisation med 1,5 tjänst (1,0 skola + 0,5 fritids) 
skulle uppskattningsvis kosta 460 tkr 2021 och när det får helårseffekt 2022 
ytterligare 480 tkr, totalt 940 tkr.  
Vilket innebär att planerade satsningar för 2021 behöver anpassas med 460 
tkr och 2022 med 800 tkr. 
 
En konsekvens av utökade kostnader i Fröjered under 2021 skulle kunna bli 
att satsningen på speciallärare till Valstad uteblir. Här finns ett behov av att 
möta elevers olika förutsättningar med en annan kompetens. Den har saknats 
i Valstads skola. Att möjliggöra tillgång till kompetens inom specialundervis-
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ning för elever i Treklöverns skolområde generellt och Valstads elever speci-
fikt minskar betydligt. 
 
För att kompensera dessa satsningar och kunna genomföra dem ändå krävs 
att anpassningar motsvarande 460 tkr för 2021 samt 940 tkr för 2022 genom-
förs på annan verksamhet.  
 
Exempel på anpassningar inom andra verksamheter skulle kunna vara: 

 Ej tillhandahålla BOA (barnomsorg obekväm arbetstid ej lagstadgad 
verksamhet), kostnad 500 tkr finansieras delvis med statsbidrag      
150 tkr, RAM-tilldelning 350 tkr 

 Ej satsa på ändamålsenliga lokaler till förskolan i Madängsholm. Flytta 
den verksamheten till nya förskolan på Rosenberg, extra tilldelning i 
budget 2021 på 3 miljoner kronor. 

 Dra ned på bemanning på fritids. Sänker kvalitet i den fritidsverksam-
het som berörs. 

 Ta bort elevassistenter som resurs till enskilda elever/grupper 
 Stoppa intagning på fler gymnasieprogram 

 
 
Ytterligare parametrar att ta hänsyn till är att inför läsår 2022/2023, då mellan-
stadiet omfattar åk 4-5, kommer det saknas lokaler till förskolans verksamhet. 
Det medför en plan för hur detta kan säkerställas utifrån både ekonomiska och 
kvalitetsmässiga perspektiv.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-18 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
 

§ 20 Beslut om Fröjereds skola 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 

 Barn- och utbildningsnämnden beslutar att Fröjereds skola ska vara en 
F-6 skola med successiv upptrappning av årskurs 4 höstterminen 
2021, årskurs 5 höstterminen 2022, årskurs 6 höstterminen 2023. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Björn Yngvesson (KD) väcker ett ärende gällande Fröjereds skola mot 
bakgrund av att nämndsledamöternas åsikter gått isär huruvida Fröjereds 
skola beslutats att vara en F-6 enhet eller en F-3 enhet samt hur ramtilldelning 
på 4,5 miljoner ska användas. Hänvisning sker till barn- och 
utbildningsnämndens beslut § 109/2019. Yngvesson framhåller även att 
indragningen av årskurs 4-6 var ett tjänstemannabeslut på grund av lärarbrist. 
 
Förslag till beslut 

- Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), 
Elisabeth Alfredsson (M), Ulf Alteg (M) och Marika Lund (SD) yrkar på 
att barn- och utbildningsnämnden beslutar att Fröjereds skola ska vara 
en F-6 skola med successiv upptrappning av årskurs 4 höstterminen 
2021, årskurs 5 höstterminen 2022, årskurs 6 höstterminen 2023. 

- Ordföranden yrkar på att barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
ärendet ska återremitteras eftersom det är budgetpåverkande och det 
därmed behövs en budgetrevidering samt att det ska finnas en risk- 
och konsekvensanalys. 

- Ordföranden yrkar på att barn- och utbildningsnämnden beslutar: 
o att beslut taget 2020-02-12 § 24, att behålla Fröjereds skola  

F-3, ska gälla. 
o att barn- och utbildningsnämnden följer budget antagen av 

Kommunfullmäktige 2020-12-21 § 122; extra medel om 4,5 
miljoner avses användas för att nämnden ska ha förstärkta 
förutsättningar att bedriva grundskoleverksamhet i hela 
kommunen i enlighet med budgetberedningens 
överenskommelse. Medlen ska inte användas till att utöka 
verksamhet. 

 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag, Yngvessons m.fl. och 
ordförandens förslag till beslut samt ordförandens yrkande om återremiss. 
 
Ordföranden ställer först ordförandens yrkande om återremiss under 
proposition och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet 
med detta. 
 
Omröstning begärs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-18 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 
JA: 
Ärendet avgörs senare. 
 
NEJ: 
Ärendet avgörs idag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 6 
 
Följande röstar JA: 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Othmar 
Fiala (S), Lisbeth Ider (V). 
 
Följande röstar NEJ: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), 
Elisabeth Alfredsson (M), Ulf Alteg (M), Marika Lund (SD). 
 
Ordföranden ställer sedan Yngvessons m.fl. och ordförandens förslag mot 
varandra och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt 
ordförandens förslag. 
 
Omröstning begärs. 
 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning: 
 
JA: 
Bifall till ordförandens förslag. 
 
NEJ: 
Bifall till Yngvessons m.fl. förslag. 
 
Omröstningen utfaller med: 
JA: 5 
NEJ: 6 
 
Följande röstar JA: 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Othmar 
Fiala (S), Lisbeth Ider (V). 
 
Följande röstar NEJ: 
Björn Yngvesson (KD), Stig Emanuelsson (MP), Jenny Svensson (L), 
Elisabeth Alfredsson (M), Ulf Alteg (M), Marika Lund (SD). 
 
Beslutsunderlag 
- 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-02-18 
Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

Reservation 
Lena Andersson (S), Ann-Sofie Hagenvind (S), Georgos Moschos (S), Othmar 
Fiala (S) och Lisbeth Ider (V) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 
”Vi anser det vara ytterst olämpligt att utöka verksamheter under rådande 
omständigheter då vi står inför stora anpassningar. Vi ska anpassa 7 miljoner 
till 2022 som vi ser idag. Vi anser också att ta medel från de extra 4,5 som står 
i budgetpropositionen från KF för likvärdig skola skall vara för att höja 
kvaliteten i ytterskolorna. Det som är tänkt att stärka upp i F-3 Fröjered ska nu 
istället användas till mellanstadielärare. Vi anser också att det är 
budgetpåverkande, därför skall en revidering av budget göras samt med 
tillhörande risk- och konsekvensanalys. Inte heller samverkat med de fackliga 
organisationerna.”
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-01 
 
Ärendenummer 
2021/99 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Marie Vitenberg     
0502-606321 
marie.vitenberg@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Beslut om 10-årig investeringsplan BUN 
 
Ärendet 
Varje år, i samband med budget och verksamhetsberättelse, skall 
förvaltningen ta fram en 10-årig investeringsplan. 
 
Beslutsunderlag 

 
 
Utredning 
Satsning på förskola Ekedalen inväntar folkomröstning kring nyttjandet av 
Lindängen.  
 
Standardhöjning ytterskolorna förlagda till 2024 då utredningen kring 
ytterskolorna skall vara klar, enligt bilaga till strategisk plan och budget 2021-
2023. Tas beslut om att ytterskolorna skall vara kvar i befintlig storlek krävs 
upprustning av samtliga tre skolor. 
 
Visar ovan kostenhetens framtida investeringar då dessa ingår i BUN´s 
verksamheter nu, dessa kommer att gå under Samhällsbyggnadsnämnden 
från och med höstterminens start 2021 och tillhör därefter 
samhällsbyggnadsnämndens investeringsplan. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta 10-årig 
investeringsplan 2022-2032. 

Sammanfattning BUN
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Modullösning förskola Madängsholm 5
Förskola Rosenberg 
Satsning på förskola Ekedalen 15
Ny förskola – Västra delen av staden 27
Ny skola norr/väster 50
Solskydd förskolor 1
Standardhöjning Ytterskolor 10 10 15
Standardhöjning förskolor 10 10 10 10 10
Summa: 21 0 10 10 15 27 10 10 10 10 60

Kostenheten:
Lösning för matsal Rudbecksgymnasiet 5
Renovering ny kostorganisation 4 4 4
Summa: 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/83 

§ 17 Beslut om månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 
avseende januari – februari år 2021 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet beslutar att inte lämna något förslag till barn- och 
utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag och arbetsutskottet 
därmed inte tagit del av informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 
januari-februari år 2021. 
 
Ärendet kompletteras med underlag som skickas med i kallelsen till nämnd 
och presenteras vid dess sammanträde. 
 
Förslag till beslut 

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

 Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att inte lämna något 
förslag till barn- och utbildningsnämnden eftersom det saknas underlag 
och arbetsutskottet därmed inte tagit del av informationen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden 

avseende januari-februari år 2021”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 
2021-02-22.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

Besöksadress: Stadshuset,Torggatan 26 A  |  Telefon: 0502-606000  |  Fax: 0502- 60 63 50 
E-post: bunkontoret@tidaholm.se 

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-22 
 
Ärendenummer 
2021/83 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för barn- och 
utbildningsnämnden avseende januari-februari år 2021 
 
Ärendet 
Ekonomisk månadsrapport för barn- och utbildningsnämnden avseende 
januari-februari år 2021. 
 
Då februari månad ännu inte är avslutad kompletteras ärendet med underlag 
som skickas med i kallelsen till nämnd och presenteras vid dess 
sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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Månadsrapport februari 2021 
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2 Verksamhet 

Enligt reglementet för barn- och utbildningsnämnden ska nämnden fullgöra kommunens 
uppgifter enligt skollagen (2010:800) (reglemente fastställt 1998-06-15 och reviderad senast 
2018-10-29) . Nämnden har ansvar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning samt musik-
och kulturskola. 
Barn- och utbildningsnämnden ansvarar även för: 

• Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar som ingår i målgruppen så som den 
definieras  i skollagen. 

• Att utöva tillsyn över verksamhet som bedrivs i fristående förskola, skolbarnomsorg 
samt pedagogisk omsorg. För närvarande finns det fristående pedagogisk 
barnomsorg i Tidaholms kommun. 

• Kommunens uppgifter avseende skolskjuts 

 
Utöver skollagen är kommunallagen (2017:725), arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
diskrimineringslagen (2008:567), liksom FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, i 
synnerhet Barnkonventionen (2018:1197), av central betydelse för nämndens 
verksamhetsområden och det arbete som barn- och utbildningsförvaltningen utför. 

2.1 Viktiga händelser 

Pandemin 

Rådande läge påverkar fortfarande mycket i det dagliga arbetet. Ökad arbetsbelastning och 
ändrade förutsättningar ställer stora krav på alla nivåer. Ett snabbt omställningsarbete kräver 
chefer i samverkan och med kloka beslutstagande samt medarbetar med fokus på uppdrag 
och arbetsmiljö. 

Förvaltningens uppdrag  

Förvaltningen har stora utmaningar i att möta alla elevers behov utifrån deras förutsättningar. 
Det är ett ökat behov hos elever/familjer vilket ställer krav på både resurser och kompetens. 
Att tillhandahålla detta i ett ekonomiskt mycket kärvt läge är en ännu större utmaning. Det är 
en god kvalitet i våra verksamheter men det gäller att hitta möjligheter att bibehålla detta, 
samtidigt som effektivisering sker. Det kräver kreativitet, lösningsfokus, helhetstänk, mod och 
tillsammans. 

Utvecklingsarbete 

Förvaltningens arbete för att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på såväl enhets- som 
huvudmannanivå har utvecklats ytterligare. Syftet är att hitta arbetssätt som möjliggör analys 
och utveckling inom samtliga delar av verksamheternas uppdrag. Detta arbete har medfört 
möjligheter att arbeta mer med analyser utifrån likvärdighet på olika plan. Utvecklingsarbete 
kring delaktighet, DiTiS har pågått under ett år. Det har varit en del utmaningar i detta arbete 
då det sammanföll med pandemin och inte möjliggjort de fysiska möten som skulle varit 
önskvärda. Ett stort ansvar har tagits av alla medverkande och ny kunskap kring bl.a. 
kollegialt lärande har tillförts. 

Ekonomi 

Fortsatt utmaningar att hitta rätt i ekonomin och få en budget i balans. Det kräver stort arbete 
på alla nivåer att hantera tilldelade resurser rätt utifrån olika behov och förutsättningar. Alla 
enheter med ansvariga chefer gör ett noggrant arbete för att respektive organisationer ska 
kunna fördela resurser på ett klokt sätt. 
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3 Ekonomi 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och investeringsmedel. 
Budgetramen är de medel som tilldelas en nämnd för dess driftsbudget. 

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

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

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

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

3.1 Redovisning 

Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden motsvarar en budget i balans. 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju
n 

Jul Aug Sep Okt Nov 
De
c 

Helårs-
prognos 

x 
340 4

85 
          

Budgetr
am 

 
340 4

85 
          

Avvikels
e (mnkr) 

 0           

Avvikels
e (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  
Preliminärt utfall 

2021 
Budget 2021 

Avvikelse 
mot budget 

2021 
Utfall 2020 

 
2021-01-01 
2021-02-28 

2021-01-01 
2021-02-28 

 
2020-01-01 
2020-02-28 

Verksamhetens intäkter 9 123 14 806 -5 683 9 798 

Verksamhetens kostnader -72 806 -76 686 3 880 -74 659 

- varav personal kostnader -52 272 -51 737 -535 -51 407 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-63 683 -61 880 -1 803 -64 861 

Budgetram 61 880 61 880 0 57 744 

Nämndens avvikelse -1 803 0 -1 803 -7 117 

  

   Ack. 202101 - 202102  Helår 2021 
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   Ack. 202101 - 202102  Helår 2021 

Verksamhet 3 pos  Utfall Budget Avvikelse  Budget * 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

 126 168 42  1 006 12% 

Fördelas (Bun 
gemensamt) 

 992 1 492 500  8 467 12% 

Musikskola / 
kulturskola 

 825 759 -66  4 016 21% 

Förskola  14 590 14 873 284  82 856 18% 

Fritidshem  3 171 3 000 -172  16 728 19% 

FK och Grundskola  27 906 27 260 -646  149 280 19% 

Obligatorisk 
särskola 

 1 607 1 600 -7  8 843 18% 

Gymnasieskola  11 111 9 673 -1 438  52 256 21% 

Gymnasiesärskola  1 351 1 233 -118  7 400 18% 

KC  2 004 1 823 -182  9 634 21% 

Totalt  63 684 61 880 -1 803  340 486 19% 

Exported 2021-03-05 

* Accumulerat utfall för perioden. Riktmärke februari = 16,6% 

  

Under perioden januari – februari avviker nämndens utfall mot budgeten för samma period 
på följande sätt: 

• Avvikelsen för verksamhet FK och grundskola är ett underskott motsvarande 0,6 
miljoner kronor. Underskottet orsakas av att statsbidragsintäkter för Likvärdig skola 
betalas ut terminsvis, förväntad intäkt för perioden januari-februari är 0,7 miljoner 
kronor. 

• Avvikelsen för verksamhet gymnasieskola är ett underskott motsvarande 1,4 miljoner 
kronor. Underskottet beror till största del av att interkommunal ersättning för 
ugndomsboendet betalas terminsvis i efterskott, förväntade intäkter för perioden 
januari-februari motsvarar 2,0 miljoner kronor. 

Helårsprognos nämnd 

  Prognos 2021 Budget 2021 
Avvikelse 
Prognos -
 Budget 

Utfall 2020 

Verksamhetens intäkter 88 442 88 442 0 88 343 

Verksamhetens kostnader -428 927 -428 927 0 -411 607 

- varav personalkostnader -279 289 -279 289 0 -275 662 

Verksamhetens nettokostnader -340 485 -340 485 0 -323 264 

Budgetram 340 485 340 485 0 318 570 

Nämndens avvikelse 0 0 0 -4 694 

Nämndens budget och verksamhetsplan för år 2021 anger att följande anpassningar och 
åtgärder ska utföras för att nå en budget i balans vid årets slut: 

• Kulturskolan fortsätter med samma organisation som under höstterminen 2020 och 
inför avgiftshöjningarna som var planerade 2020 och har avyttrat lokaler.  

• Grundsärskolan minskar sin organisation motsvarande samma summa som de ökade 
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kostnaderna för Interkommunal ersättning för gymnasiesäreleverna innebär, 1,5 
miljoner då de blir en klass färre. 

• Gymnasiet lägger inför höstterminstart 2021 ner programmet restaurang- och 
livsmedel då det är för få sökande elever. Gymnasiet ställer också om verksamheten 
efter minskat elevantal på IM. 

Förvaltningen kan konstatera att de vidtagna åtgärderna hittills har haft förväntad effekt vilket 
medför att nämnden beräknas nå en budget i balans år 2021. 

Helårsprognosen bygger på följande antaganden 

• att budget 2021 är ett normalår – dvs inget pandemiscenario (Intäktsbortfall eller 
merkostnader är inte budgeterade) 

• att flytt av kostorganisationen till samhällsbyggnadsförvaltningen som ska 
genomföras inför höstterminens start innebär ett nollsummespel (självkostnad). 

• att driftskostnader för 2021 är indexerade med 2 procent i budgeten 

• att personalkostnaderna bygger på en snittlön inom respektive verksamhet och 
behörighet 

• att lönerevisionen för 2021 är beräknad till 3 procent 

• att antalet elever som söker till Rudbecksgymnasiet 2021 är i nivå med föregående 
år. 

• att verksamheten kulturskolan har samma ambitionsnivå som höstterminen 2020. 

• att idrottshallen Rosenberg tas i bruk 1 januari 2021 

• att riktade statsbidrag bidrag uppgår till 19 miljoner för 2021 

• att bidrag från migrationsverket uppgår till 2,5 miljoner för 2021 

Påverkan på kostnader och intäkter till följd av covid-19-pandemin 

  Utfall Prognos helår 

Ökade kostnader 196 500 

Minskade intäkter  50 

Utökade statliga bidrag  -550 

Övrigt   

Total påverkan 196 0 

   

Utfallet avser den period som rapporten omfattar, medan prognosen gäller 12 månader. 

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter påverkas av covid19 pandemin vilket medför 

• ökade kostnader i form av sjukvikarier och digital utrustning för distansutbildning 

• minskade intäkter i form av entré till kulturskolans konserter. 

Barn- och utbildningsnämnden kommer troligtvis få ta del utökade statliga bidrag för att täcka 
sjuklönekostnader. 

Helårsprognosen för påverkan av pandemin blir efter februari månad blir 0 kr då ökade 
kostnader troligtvis kommer att täckas av ökade intäkter i form av bidrag. 

Åtgärdsplan 

Verksamhet Förändring 
Månad 
genomfö
rd 

Inklude
rad i 

progno
s 

(ja/nej) 

2021 
(tkr) 

2022 
(tkr) 

2023 
(tkr) 

Beskriv hur 
åtgärden ska 
genomföras 
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Totalt     

3.2 Investeringar 

Investeringar är de medel som kommunfullmäktige har avsatt i strategisk plan och budget för 
2021 – 2023. I april 2021 beslutar kommunstyrelsen om eventuell ombudgetering av medel 
utifrån investeringsprojektens utfall år 2020. 

Investeringar per projekt 

Barn- och utbildningsnämnden 

  
Proj
ekt 
Nr 

Ack 
Utfall 
2021 

Budget 
2021 

Tilläggs
anslag 

& 
ombudg
etering 

Summa 
budget 

2021 

Prognos 
2021 

Avvikels
e Utfall/ 
Budget 

Inventarier Kulturskolan 
900
10 

 0 125 000 125 000 125 000  

Inventarier Forsen skolområde 
900
97 

 25 000  25 000 25 000  

Inventarier CRT 
900
11 

 25 000  25 000 25 000  

Inventarier Treklövern 
900
15 

 25 000  25 000 25 000  

Inventarier 
Rudbecksgymnasiet 

900
17 

 100 000  100 000 100 000  

Inventarier KompetensCentrum 
900
18 

 25 000  25 000 25 000  

Inventarier Hökensås skolomr. 
900
98 

12 000 500 000  500 000 500 000  

Inventarier Utbildningskontoret 
900
09 

 75 000  75 000 75 000  

Inentarier Rosenberg 
930
91 

 25 000  25 000 25 000  

Inventarier Förskolor 
901
18 

 200 000  200 000 200 000  

Summa  12 000 
1 000 00

0 
125 000 

1 125 00
0 

1 125 00
0 

 

Barn- och utbildningsnämnden har för perioden januari – februari förbrukat 0 miljoner kronor 
av den totala investeringsbudgeten för 2021 om 1 miljon kronor. 

0,125 miljoner kronor på kulturskolan är förslag till ombudgetering, beslut har ej tagits ännu. 
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4 Personal 

Barn- och utbildningsförvaltningen har en stabil personalgrupp som är ansvarstagande och 
professionella i sina uppdrag. Trots stora påfrestningar under senaste året har det gjorts ett 
mycket gott arbete. Sjukfrånvaron har under perioder vari påfrestande för vissa enheter men 
i stort har frånvaron varit hanterbar. 

I hela förvaltningen pågår ett arbete med att hitta rätt i resurser och hitta en balans mellan 
behörig och obehörig personal. 

4.1 Årsarbetare och sjukfrånvaro 

  
2021-01-01  -  2021-

02-28 
2020-01-01 - 2020-

12-31 
2019-01-01 - 2019-

12-31 

Antal anställda 494 500 510 

- Kvinnor 415 418 422 

- Män 79 82 88 

Könsfördelning (andel kvinnor, i %) 84,0 83,6 82,7 

Könsfördelning (andel män, i %) 16,0 16,4 17,3 

    

Antal årsarbetare 487,4 493,65 499,7 

Genomsnittlig 
sysselsättningsgrad (%) 

98,7 98,7 98,0 

Sjukfrånvaro (%) 3,8 6,2 4,5 

Projektet Heltid en rättighet - deltid en möjlighet 

Anställningsrestriktion 

Alla anställningar/pågående rekryteringar skall ha förvaltningschefens godkännande. Det har 
gjort eller görs anställningar inom följande områden XXXXXXXXXX. Rekryteringar har gjorts 
utifrån att besätta tjänster där det finns obehöriga pedagoger i dagsläget samt vid 
avslutningar. Inga utökade behov utan för att kvalitetssäkra verksamheten. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-09 
 
Ärendenummer 
2020/437 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om uppföljning av intern kontrollplan år 
2020/2021 
 
Ärendet 
Enligt kommunens riktlinje för intern kontroll ska varje nämnd se till att det 
årligen upprättas och fastställs en intern kontrollplan samt att det sker en 
uppföljning av de interna kontrollerna och de genomförda åtgärderna. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare fastställt en intern kontrollplan för 
perioden 2020/2021 (§ 139/2020) och förvaltningen har nu följt upp de 
kontroller som anges i planen. 
 
Beslutsunderlag 
 Rapport ”Uppföljning av kontroller 2020/2021”. 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa rapporten 
gällande uppföljning av kontroller 2020/2021 samt att överlämna 
densamma till kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND 

Uppföljning av kontroller 2020/2021 
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Anvisning 
 

Den färdiga rapporten skickas till KS efter att den är tagen av nämnden. 
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1 Inledning 

Intern kontroll är en process som utförs av kommunstyrelse, nämnd, bolagsstyrelse, 
förvaltningsledning och medarbetare där syftet är att säkerställa att verksamheten: 

• bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål, riktlinjer och uppdrag, 

• bedrivs enligt gällande lagar, förordningar och interna regelverk, 

• använder resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, 

• har en tillförlitlig finansiell redovisning och rättvisande rapportering samt 

• upptäcker och förhindrar fel och brister i ett tidigt skede för att kunna förhindra 
oegentligheter och allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

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

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

Följande ska framgå av rapporten: 

• Risk och beskrivning av risken. 

• Bedömd sannolikhet och konsekvens samt sammantaget riskvärde. 

• Vad som har kontrollerats samt syftet med kontrollen. 

• Hur kontrollen har genomförts, det vill säga vilken metod som har använts (stickprov, 
intervjuer eller dylikt). 

• Resultatet av kontrollen med kommentarer. 

• Eventuella avvikelser från förväntat resultat av kontrollen samt eventuellt behov av 
åtgärd/åtgärder. 

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

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

2.1 Omvärldsrisker 

Hög frånvaro av personal kan påverka verksamhet 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Kontroll 

Regelbunden uppföljning av frånvaro av personal 

Syfte med kontroll - VAD? 
Kunna planera och organisera utifrån nuläge i våra verksamheter så att eventuella konsekvenser påverkar i så 
liten grad som möjligt. Bemanna upp vissa verksamheter när det blir ansträngt läge. 
Metod - HUR? 
Veckovisa avstyämningar mellan förvaltning och skolledare 

 Pågående 

Kommentar 

Åtgärder 
Slutdatu
m 

Frånvaro av personal 

 Pågående 

Kommentar 

Medvetet och noggrant arbete kring hur frånvarande personal påverkar olika verksamheter. vilken 
inverkan har det på undervisningens kvalitet med distansundervisning t.ex. Vilken påverkan har 
det på skolutvecklingsarbete? Detta arbete kommer fortlöpa under hela året. 

2021-06-
30 

Kontinuerlig uppföljning av frånvaro 

 Pågående 

Kommentar 

Veckovis uppföljning av frånvarande personal kopplat till Corona.. Varje ansvarig rektor för in 
uppgifter i en loggbok i Teams. Detta överförs sedan till Evolution. 
Fortsatt uppföljning så länge dessa omständigheter är pågående. 

2021-12-
31 
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2.2 Verksamhetsrisker 

Risk att rutiner för egenvård i skolverksamheterna inte efterlevs. 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Kontroll 

Kontroll av att rutiner för barns tillsyn och egenvård efterlevs i förvaltningens förskolor och 
grundskolor 

Syfte med kontroll - VAD? 
Syftet är att kontrollera huruvida rutiner för barns tillsyn och egenvård efterlevs i förvaltningens förskolor och 
grundskolor. 
Metod - HUR? 
Kontrollanten ställer följande frågor till en rektor inom förskolan och två rektorer inom grundskolan: 
- Hur utförs de hälso- och sjukvårdsåtgärder som barn/elever vid enheten ska få, enligt befintliga
egenvårdsplaner?
- Finns det egenvårdsplaner som reglerar samtliga hälso- och sjukvårdsåtgärder som personal utför för
barn/elever?

Kommentar 

Kontrollanten har ställt nedanstående frågor till rektorer för förskolan och grundskolan per e-post i januari 2020. 
Svar har inkommit från samtliga tillfrågade och sammanställts nedan. 

1. "Har rektor rutiner för egenvård?" Av rektorernas svar framgår att förvaltningen har en blankett som anger
rutiner för egenvård. Samtliga tillfrågade rektorer känner till dessa rutiner och använder denna blankett.

2. "Anser ni att rutinerna följs?" Av rektorernas svar framgår att förvaltningens gemensamma rutin för egenvård
inte är tillräckligt tydlig. Därför har ungefär hälften av de berörda rektorerna tagit fram kompletterande och
anpassade rutiner sina enheter.

3. "Skrivs alltid överenskommelse med vårdnadshavare när personal utför egenvård?" Av rektorernas svar
framgår att så sker. Överenskommelsen skrivs i regel med hjälp av ovan nämnda blankett för egenvård.

4. "Finns alltid intyg från legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som bedömt insatsen som egenvård?" Av
rektorernas svar framgår att ett sådant intyg saknas i vissa fall. Flera rektorer kände inte till att de har möjlighet
att begära in ett sådant intyg. Intyget ifråga ska utfärdas av läkare och lämnas till skolan av berörda
vårdnadshavare.

Kontrollanten ser att resultatet av kontrollen kräver att åtgärder vidtas för att förtydliga förvaltningens rutin för 
egenvård. Det är viktigt att rutinen stödjer samtliga enheters arbete med egenvård på ett tydligt och tillräckligt 
sätt. Av rutinen bör det tydligt framgå att skolan ska begära att berörda vårdnadshavare lämnar in ett intyg från 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Av intyget ska det framgå att sjukvårdsinsatsen ifråga utgör 
egenvård, vilket innebär att skolans personal får lov att utföra sjukvårdsinsatsen. 

Åtgärder 
Slutdatu
m 

Förtydliga förvaltningen rutin för egenvård 

 Pågående med avvikelse 

Kommentar 

Centrala resursteamet ansvarar för att rutinen är uppdaterad och enhetlig med lagkrav. 

2020-10-
01 
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Åtgärder 
Slutdatu
m 

Uppdatering 

 Pågående 

Kommentar 

Planen ska vara känd och använd av chefer och berörd personal. 

2021-04-
30 

Information 

 Pågående 

Kommentar 

Centrala resursteamet med ansvarig chef tar ansvar för tar berörda chefer får rätt information. 
Chefer i sin tur informerar på sina enheter. 

2021-05-
31 

Uppföljning av elever med skolgång i andra kommuner 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Kontroll 

Uppföljning av elever där Tidaholm både är hemkommun och skolkommun. 

Syfte med kontroll - VAD? 
Se till att vi följer det meddelandeansvar som ligger med i samverkansavtal för förskola, grundskola, gy i 
Skaraborg. 
Metod - HUR? 
Information till skolledare 

 Pågående 

Kommentar 

Kontrollenkät till rektorer inom grundskolan för att få en bild av hur arbetet med skolpliktsansvar ser ut i 
dagsläget. 

Intern kontroll - Uppföljning av elever med skolgång i andra kommuner 

Svar från rektorer 

Skollagen (2010:800)  

7 kap. §§ 21 – 22 samt 15 kap. § 15 

Den här blanketten besvaras av rektor på grundskola svarat 7 

Har du kännedom om att man ska meddela Ja 7 Nej 
hemkommun när en elev börjar   
vid grundskola eller gymnasium i 
Tidaholms kommun? 
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Kommentarer: 
- Inget formellt meddelande som sker rutinmässigt, dock behöver de fylla i papper som
hemkommunen ska skriva under (för kostnadsdelen) och då vet de om att eleven börjar
här(?).

-Ja, men ej varit aktuellt.

Har du kännedom om att man ska meddela Ja 5 Nej 2 
hemkommun när en elev slutar 

vid grundskola eller gymnasium i 
Tidaholms kommun? 

Kommentarer: 
- Har inte varit med om detta.

-Ja, men ej varit aktuellt.

Har du meddelat någon hemkommun när Ja 5 Nej 2 

en elev har börjat på skolan? 
Kommentarer: 

-Ja, utifrån kostnadsdel och överlämning.

- Har ej varit aktuellt

Har du meddelat någon hemkommun när Ja 1 Nej 6 

en elev slutar på skolan? 
Kommentarer 
- Har ej varit med om detta (tror vi)

- Har ej varit aktuellt

Har du fått information från en annan Ja 3 Nej 4 
kommun när en elev startat sin skolgång 
i den kommunen? 
kommentarer: 

- har ej varit aktuellt

Har du fått information från en annan Ja 1 Nej 6 
kommun om en elev har avslutat sin 
skolgång i den kommunen? 

- har ej varit aktuellt

Finns rutin på skolan för att följa upp om Ja Nej 4 Ej svar 3 
nyinflyttade skolpliktiga barn till kommunen 
har en skoltillhörighet? 

Kommentarer: 

-Det finns behov av rutin för detta. Det finns glapp när förvaltning beslutar om skolgång i
annan kommun och att detta meddelas berörd enhet.

-förstod inte frågan

Åtgärder 
Slutdatu
m 

Uppföljning av skolgång 

 Pågående 

2021-04-
30 

86



 

 

9 

Åtgärder 
Slutdatu
m 

 

Kommentar 
 

Se till att det lagstadgade ansvaret följs av rektorer i förvaltningen. 

Skapa rutin 
 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

Förvaltningen skapar en rutin för skolpliktsansvar där både ansvar som hemkommun och 
skolkommun säkerställs. 

2021-05-
31 

Uppföljning 
 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

Uppföljning av hur rutinen efterlevs i verksamheterna. 

2021-06-
30 

Sårbarhet vid liten enhet med få personal 

Sannolikhet * Konsekvens = Riskvärde 

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

Kontroll 

Säkerställa arbetsmiljö och kvalitet på utbildningskontoret 
 
Syfte med kontroll - VAD? 
Tillse att arbetsmiljön bland personalen är god och att arbetsuppgifter är möjliga att hinna med. Att information 
hanteras till rätt personer och inom rätt tid. 
Metod - HUR? 
Stämma av på gemensamma mötesdagar 

 Pågående 
 

Kommentar 
 

 

Åtgärder 
Slutdatu
m 

Sårbarhet vid liten enhet kopplat till frånvaro 
 
 

 Pågående 

 

2021-06-
30 
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Åtgärder 
Slutdatu
m 

 

Kommentar 
 

Stor risk att en liten enhet som barn- och utbildningsförvaltningen påverkas stort vid eventuell 
frånvaro. Uppdrag och arbetsuppgifter kan bli eftersatta och det kan få konsekvenser. Även 
arbetsmiljön kan få stor påverkan. Uppföljande arbete pågår. 

Planering 
 
 

 Pågående 

 
 

Kommentar 
 

Större frekvens av möten har planerats in där uppgifter och ärenden informeras om bland ansvarig 
personal. Vid behov fördelas arbetet mellan fler medarbetare. 

2021-12-
31 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/60 

§ 18 Beslut om yttrande angående överenskommelse om 
samverkan för barns och ungas hälsa 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
översända yttrande angående överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa till kommunstyrelsen. 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta föreslå 
kommunstyrelsen besluta om samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har till kommunstyrelsen inkommit med ett 
beslut angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i västra 
Götaland och VGR för barn och unga. I beslutet anges att direktionen 
rekommendera kommunerna att besluta om samverkan för barn och ungas 
hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse. Överenskommelsens 
giltighetstid är 2021-01-01 – 2023-12-31. 
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter. Yttrandet från nämnden ska, 
utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn på ärendet, även innehålla en 
rekommendation om hur kommunstyrelsen bör besluta i ärendet.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända yttrande 
angående överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa 
till kommunstyrelsen. 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta om samverkan för barn och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra götalandsregionen 
enligt förslag från Västkoms styrelse. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande angående överenskommelse om 

samverkan för barn och ungas hälsa”, nämndsekreterare Johanna 
Aldén, 2021-02-15. 

 Förslag till yttrande angående överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa. 

 Skrivelse från Kommunstyrelsen ”Begäran om yttrande - samverkan 
för barn och ungas hälsa- överenskommelse”, 2021-01-25. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sig Utdragsbestyrkande 

 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”, 2020-12-04. 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”. 

 Presentationsmaterial ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-15 
 
Ärendenummer 
2021/60 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Beslut om yttrande angående 
överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa 
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har till kommunstyrelsen inkommit med ett 
beslut angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna i västra 
Götaland och VGR för barn och unga. I beslutet anges att direktionen 
rekommendera kommunerna att besluta om samverkan för barn och ungas 
hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse.  
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter. Yttrandet från nämnden ska, 
utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn på ärendet, även innehålla en 
rekommendation om hur kommunstyrelsen bör besluta i ärendet.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
 Förslag till yttrande angående överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa. 
 Skrivelse från Kommunstyrelsen ”Begäran om yttrande - samverkan 

för barn och ungas hälsa- överenskommelse”, 2021-01-25. 
 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 

överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen”, 2020-12-04. 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen” 

 Presentationsmaterial ”Samverkan för barn och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen” 

 
Barnrättsbedömning 
Överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa gäller alla barn 
och ligger i linje med artikeln 3 i barnkonventionen som anger barns rätt att få 
sitt bästa beaktat samt artikel 6 som bland annat anger barns rätt till 
utveckling. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

Förslag till beslut 
- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända yttrande 

angående överenskommelse om samverkan för barn och ungas hälsa 
till kommunstyrelsen. 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen 
besluta om samverkan för barn och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra götalandsregionen 
enligt förslag från Västkoms styrelse. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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 Kommunstyrelsen 
522 83 Tidaholm 

Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: 522 83 Tidaholm  

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

www.tidaholm.se

Yttrande angående överenskommelse om samverkan för 
barn och ungas hälsa 
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom överenskommelsen Samver-
kan för barn och ungas hälsa. Både skolchefsnätverket samt elevhälsochefs-
nätverket har lämnat in synpunkter på den remissrunda som varit under 2020. 
 
Synpunkterna har främst handlat om samordnad individuell plan (SIP), där 
förskolan och skolan skulle jämställas med övriga parter inom SIP. Förskolans 
och skolans uppdrag är utbildning av kunskaper och värden samt att arbeta 
hälsofrämjande och förebyggande. Det har varit viktigt att förtydliga det. För-
skolan och skolan har sedan tidigare arbetat med Västbus och är väl insatta i 
det samverkande arbete som krävs för barn och ungas bästa. 
 
Att ännu mer förtydliga samverkansformen SIP är en viktig del för att kunna 
använda kompetenser och resurser på bästa sätt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta om samver-
kan för barns och ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrel-
se.  
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-01-25 
 
Ärendenummer 
2021/13 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anna Eklund     
0502-60 60 48 
anna.eklund@tidaholm.se 
 
 
Begäran om yttrande- samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse  
 
Ärendet 
Skaraborgs kommunalförbund har inkommit med ett beslut fattat 2020-12-04 
av direktionen angående ett förslag till överenskommelse mellan kommunerna 
i västra Götaland och VGR för barn och unga. Direktionen har även beslutat 
att rekommenderar kommunerna att besluta om samverkan för barns och 
ungas hälsa- överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och 
Västra götalandsregionen enligt förslag från Västkoms styrelse.  
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn-och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter. 
 
Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet. Yttrandet från barn- och utbildningsnämnden ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-04-25. 
 
Även social- och omvårdnadsnämnden kommer beredas möjlighet att yttra sig 
i ärendet.  
 
Bilagor:  
 § 116 Protokollsutdrag ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 

överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen, 2020-12-04 

 Styrdokument ”Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen” 

 Presentationsmaterial ” Samverkan för barn och ungas hälsa- 
överenskommelse mellan västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen” 
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1 Utgångspunkter 
1.1 Bakgrund 

Rätten till bästa möjliga hälsa är en av de grundläggande rättigheterna för barn enligt FN:s 

barnkonvention. Många barn och unga med sammansatta och/eller komplexa behov får inte sina 

behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. De faller inte sällan mellan stolarna, då 

många verksamheter är involverade och har olika ansvar. Detta gäller särskilt barn som är placerade 

i samhällets vård, så som familjehem, HVB (hem för vård och boende) m.fl. Ofta har dessa barn inte 

heller tagit del av samhällets generella och förebyggande hälsovård och har, som grupp, sämre 

fysisk och psykisk hälsa än barn i allmänhet. 

 

2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Det innebär ett förtydligande av att 

domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets 

rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och 

ärenden som rör barn. En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets 

rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 
 

Västbus riktlinjer för barn och unga med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik 

antogs i Västra Götaland 2005. Riktlinjerna reglerar samarbete mellan de 49 kommunerna och Västra 

Götalandsregionen. Västbus reviderades 2012. Sedan dess har nya regelverk tillkommit i form av 

lagstiftning, Socialstyrelsens och Skolverkets anvisningar samt regionala avtal och 

överenskommelser. Detta medför att det inte längre finns behov av separat reglering genom Västbus 

riktlinjer. 

 

I Socialtjänstlagen, SoL, och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, finns en generell skyldighet att samverka 
kring barn och unga på individnivå när behov finns av insatser från både kommun och region.  

 
Alla barn har rätt att få sina behov av hälso- och sjukvård tillgodosedda. Både Västra 
Götalandsregionens (VGR) hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst har här ett långtgående 
ansvar. Barn och unga som är placerade i samhällsvård har ofta särskilt stora behov av hälso- och 

sjukvård. Därför infördes nya bestämmelser 2017, i både SoL och HSL, om att kommuner och regioner 
ska ingå överenskommelser om samarbetet kring barn och unga som vårdas utanför det egna 
hemmet. 

 
En ny lag, Lag om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet, anger 
att regionen på initiativ av socialnämnden ska erbjuda en hälsoundersökning i anslutning till en 
placering av barn och unga. Detta ska göras utöver bestämmelserna i HSL och Tandvårdslagen. I SoL 
anges en motsvarande skyldighet för socialnämnden att underrätta landstinget om placeringen, om 
det inte är uppenbart onödigt. Vidare ska överenskommelse ingås mellan landsting och kommuner 
om samarbetet gällande hälsoundersökningarna. 

 
1.2 Syfte och mål 
Överenskommelsen ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan, samarbete och 

samordning mellan berörda verksamheter.  
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Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp och tillgodoses. Tidiga, 
samordnade, och vid behov, integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i 
livet. Inga barn eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 
 
Barnet, den unge, och i förekommande fall, vårdnadshavare, ska i möjligaste mån ges tillfälle 
att påverka stöd- och vårdinsatserna. 
 

Barn och unga som är placerade i samhällsvård har samma rätt till tandvård och hälso- och sjukvård 
samt kontinuerlig skolgång som alla andra barn. Detsamma gäller för stöd i den dagliga livsföringen 
och skolarbetet samt miljöanpassningar i hem och skola.  

 

1.3 Parter 
Västra Götalandsregionen (VGR) och samtliga 49 kommuner i Västra Götalands län.   

 

1.4 Målgrupp 
Alla barn och unga t.o.m. 20 år som behöver samordnade insatser och tvärprofessionell 
kompetens från olika verksamheter inom VGR och kommunerna. 

Avsnitt 3 behandlar särskilt barn och unga som placerats i samhällsvård; i familjehem, på HVB (hem 
för vård och boende), SiS (Statens institutionsstyrelse) särskilda ungdomshem, jourboenden och 
stödboenden, med stöd av SoL, LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av barn och unga) 
eller LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). 

Asylsökande och papperslösa omfattas av överenskommelsen i den mån de har rätt till insatserna 
enligt lag och anvisningar för målgruppen.  

 

1.5 Omfattning och avgränsning 
Överenskommelsen förtydligar verksamheternas ansvar för samverkan samt anger struktur och 
form för samarbete kring barn och unga med behov av insatser från både kommun och region, i 
den mån det inte regleras i andra avtal och överenskommelser. Placeringar utanför hemmet 
behandlas särskilt. Överenskommelsen omfattar då reglering av samverkan, av lagstadgade 
läkarundersökningar, hälsoundersökningar och undersökningar av tandhälsa i samband med 
placering i samhällsvård. 

 
Överenskommelsen reglerar i första hand respektive huvudmans åtaganden (kommun-
region) och inte intern organisering och ansvarsfördelning. 
 
De privata utförare som har av tal med regionen eller en kommun omfattas av denna 
överenskommelse. 
 
Denna överenskommelse reglerar, tillsammans med länsgemensamma riktlinjer för samordnad 
individuella plan (SIP), Västbus tidigare riktlinjer. Den tydliggör förskola/skolans roll i samverkan 
samt fullgör, i Västra Götaland, lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan kring 
placerade barn respektive hälsoundersökningar (se avsnitt 1.1 Bakgrund). 
 
I Västra Götaland utgör Hälso- och sjukvårdsavtalet grunden för samverkan och ansvarsfördelning 
mellan VGR:s hälso- och sjukvård och kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Till Hälso- 
och sjukvårdsavtalet är underavtal och överenskommelser kopplade, varav nedanstående är särskilt 
relevanta för denna överenskommelse. 

 
Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer 
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med missbruk av alkohol och droger och spel om pengar är ett underavtal till Hälso- och 
sjukvårdsavtalet och reglerar ansvar och samverkan för omnämnda målgrupper. I 
överenskommelsens avsnitt 3.4 och 3.5 finns särskilt angivet vad som gäller för barn och unga samt 
placeringar utanför det egna hemmet. Det finns också en överenskommelse för Samverkan vid in- 
och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som omfattar regler och rutiner för in- och utskrivning 
vid somatisk och psykiatrisk sjukhusvård. Riktlinje för Samordnad individuell plan, SIP omfattar 
vägledning, stödmaterial och regler för hur samordnad individuell planering ska genomföras.  

 

 

1.6 Giltighetstid 
2021-01-01 – 2023-12-31. 

En uppföljning ska genomföras efter ett år. Om ingen part skriftligen sagt upp överenskommelsen 
senast 9 månader innan giltighetstiden går ut, förlängs överenskommelsen med ytterligare två år. 

 

Om förutsättningarna väsentligen förändras under avtalstiden i form av nya lagar eller andra 
regelverk, får parterna i samförstånd vidta erforderliga justeringar av överenskommelsen.   

 

2 Ansvar för samverkan 
2.1 Huvudmännens ansvar 
Respektive huvudmans ansvar bestäms av gällande lagstiftning. Preciseringar och förtydliganden har 

gjorts i avtal och överenskommelser på länsnivå, vilka reglerar ansvarsfördelning mellan VGR:s 

hälso- och sjukvård och de 49 kommunernas hälso- och sjukvård och socialtjänst. Detaljer i dessa 

avtal och överenskommelser upprepas inte i denna överenskommelse. 

 
Denna överenskommelse anger skolan/förskolan som en likställd samverkanspart i alla 

sammanhang. Orsaken är att ett barns eller ungdoms förskoletid/skolgång och hälsa påverkar 

varandra ömsesidigt. En fungerande och fullföljd skolgång ger förutsättningar för god hälsa hos 

barn och unga samt förebygger problem senare i livet. Förskolan och skolan är viktiga 

framgångsfaktorer när det gäller psykisk, fysisk och social hälsa hos barn och ungdomar. 

 
Barn och unga i samhällets vård tillhör de mest utsatta. Därför har Socialstyrelsen och Skolverket 

tillsammans utarbetat en vägledning om placerade barns skolgång och hälsa i syfte att ge ett 

praktiskt kunskapsstöd till socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård. Samma myndigheter har 

tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten tagit fram en modell, SAMS. för hur skola 

och socialtjänst kan samverka med syfte att kunna ge placerade barn och unga kontinuitet i 

skolgången och en bättre skolförankring.  
 

En kommun eller region får enligt lag inte överskrida sina befogenheter och utföra uppgifter som 

ligger utanför sitt kompetensområde. Det är därför viktigt att personalen har god kunskap om sitt 

eget och sina samverkansparters ansvarsområden.  

 

2.2 Struktur för samverkan 
Barnets/den unges ansvariga kontakter inom förskola/skola, socialtjänst och regionen ska 

samarbeta kring insatser inom sina respektive uppdrag i syfte att säkerställa att barn och unga i 

behov av samordnade insatser får tillgång till tvärprofessionell hjälp. Samverkan ska ske på alla 

nivåer, från förebyggande och hälsofrämjande arbete till specialistvård. Skyldigheten att samarbeta 

omfattar alla berörda verksamheter som möter barn och unga. 
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2.2.1 Strukturell samverkan - Ledningsstruktur för styrning av samverkan  
Praktisk samverkan för barns och ungas hälsa kräver styrning på regional, delregional och lokal nivå. 
Det är viktigt att chefer och verksamhetsföreträdare träffas för att säkerställa ett gott 
samarbetsklimat och samsyn. Samverkan mellan huvudmännen ska präglas av öppenhet, relevant 
ömsesidig information och ett lösningsfokuserat synsätt. I styrningen ingår att följa upp och 
efterfråga resultat av följsamheten till aktuella regelverk samt avvikelser och tvister.  

 

Samverkan förutsätter god kännedom om både den egna och samverkansparternas uppdrag och ska 
kännetecknas av respekt för varandra. Ett medel för att uppnå detta är gemensam 
kompetensutveckling över huvudmannagränserna. 

 
Styrningen av samverkan enligt denna överenskommelse följer den fastställda ledningsstrukturen för 
samverkan inom vård och omsorg i länet. På regional nivå finns Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). På delregional nivå finns sex vårdsamverkansområden med var sin ledningsgrupp. På 
motsvarande sätt finns lokala ledningsgrupper i varje kommun. I de olika ledningsgrupperna sitter 
företrädare för kommunerna, primärvården och sjukhusen. På delregional och lokal nivå ska 
ledningsgruppen, eller en särskild temagrupp, ha ett uttalat ansvar för att driva samverkan kring barn 
och unga. Uppdraget är att främja kunskap och kompetens hos berörda verksamheters personal och 
ska vid behov genomföra gemensam, verksamhetsöverskridande, kompetensutveckling. Både den 
delregionala och lokala nivån har ett ansvar för att tillskapa rutiner för samverkan kring barn och 
unga, i de fall det behövs. 

 
2.2.2 Samverkan kring den enskilde - Samordnad individuell planering, SIP 
I både SoL och HSL finns regler om att enskilda som har behov av insatser från både kommun och 
region har rätt att bli erbjuden en samordnad individuell plan, SIP. SIP ska erbjudas om kommunen 
eller regionen bedömer att insatser kring barnet/den unge behöver samordnas för att hen ska få sina 
behov tillgodosedda, eller då barnets/ungdomens eller dess närstående begär det. Vårdnadshavare 
eller barnet/den unge ska ge samtycke (se vidare avsnitt 2.2.4) och vara delaktiga i upprättandet av 
SIP. I Västra Götaland finns gemensamma riktlinjer för regionen och kommunerna om hur SIP ska 
upprättas.  
 
Parterna ska i samverkan säkerställa att barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga i planering 
och beslut och att de får utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor 
som rör hen. Barnet/den unga/vårdnadshavares delaktighet och inflytande är centrala i allt arbete 
med SIP. Det är den barnets/unges behov och önskemål som utgör utgångspunkt för planeringen. 
För minderåriga kan det krävas samtycke av vårdnadshavare. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka hälso-, vård- och omsorgsinsatser som ska genomföras och 
vilken huvudman och verksamhet som har ansvar för respektive insats. 

 

➢ I Västra Götaland ingår skolan (samtliga förskole- och skolformer) i SIP-processen på 
samma villkor som socialtjänsten och verksamheter inom VGR, när det gäller barn och 
unga. 

➢ Skolan (samtliga förskole- och skolformer, elevhälsan), socialtjänst och hälso- och 

sjukvård är i Västra Götaland jämbördiga parter när det gäller att upptäcka behov av SIP 

➢ Åtagandet innebär samma skyldighet att vid behov initiera och kalla till SIP-möte samt 
skyldighet att medverka i SIP-möten och uppföljningsmöten. 

➢ Skyldigheten att medverka i SIP gäller huvudmännen - inte en enskild verksamhet. Om en 
verksamhet fått en kallelse och bedömer att man inte är rätt instans så åligger det 
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verksamheten att inom huvudmannen, eller eventuell privat utförare, hitta rätt 
instans/verksamhet. Den kallade verksamheten kontaktar då den sammankallande parten för 
att klargöra behovet, för att avgöra vem/vilken instans/verksamhet inom huvudmannen som 
ska ha kallelsen och meddelar därefter vem/vilken instans/verksamhet som är lämplig 
deltagare på mötet. 

➢ I de fall barnet/den unge inte är känd hos huvudmannen avgör huvudmannen vem/vilka som 
ska delta på SIP-mötet. Om den som mottagit kallelsen till SIP-möte inte hittar någon annan 
som ska delta åligger det mottagaren av kallelsen att delta på mötet. Om barnet/den 
unge/familjen inte har någon pågående vårdkontakt inom regional hälso-och sjukvård är det 
primärvården som kallas till mötet.   

➢ Utgångspunkten är att barnet/vårdnadshavare/den unge är delaktig i hela processen. Att hen 
deltar i planeringen och har inflytande över insatserna utifrån sina upplevda behov 

➢ Det finns inget som hindrar att andra berörda aktörer är med på SIP-mötet, även om 
de inte omnämns i lagstiftningen. Det kan gälla andra närstående, föreningar, familjehem, 
HVB-hem och SIS-hem som är involverade och den enskilde önskar ha med. 

➢ SIP-möte ska hållas inom 3 veckor efter det att behovet av samordning 
uppmärksammats och en kontakt bör tas med involverade verksamheter 
så att dessa ges möjlighet att prioritera närvaro. 

➢ Vid förändringar och övergångar mellan verksamheter, som tex byte av 
skola eller vårdgivare, ska tidigare SIP följas upp eller en nytt SIP-möte 
upprättas.   

 
Av SIP ska framgå 

• Vilka behov den barnet/den unge har 

• Vilka insatser som ska genomföras 

• De inblandade huvudmännens ansvar för respektive insats, angivet på verksamhetsnivå 

• Vilka insatser som ev, ska utföras av tredje part, närstående eller den enskilde själv  

• Vem som har huvudansvar för planen 

• När planen ska följas upp  
 

Planeringen ska dokumenteras skriftligt. 
 

Deltagande i SIP ersätter inte skyldigheten att göra orosanmälan (se avsnitt 2.2.3). 
 
2.2.3 Anmälningsplikt 
Enligt SoL är alla myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälningsplikten omfattar även annan personal (än de som direkt arbetar med barn) 
inom statliga myndigheter och personal inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet och socialtjänsten, vuxenutbildning samt statliga myndigheter. 
Anmälningsplikten gäller också enskild verksamhet som rör barn och unga samt all annan 
verksamhet inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

 
Socialtjänsten bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om det 
med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Socialnämnden får också informera den som gjort anmälan 
om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska ges på begäran, 
om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt. 

 
Enligt LVM är en läkare som i sin verksamhet kommer i kontakt med en missbrukare som kan antas 
vara i behov av vård för sitt missbruk eller dess medicinska konsekvenser eller har behov av 

105



2020-09-07 

8 

7 

 

omedelbart omhändertagande, skyldig att anmäla det till socialtjänsten. Anmälningsplikten gäller för 
läkare i både offentlig och privat regi under förutsättning att missbrukaren inte kan beredas vård 
genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvården. Läkaren har med andra ord 
anmälningsplikt om patienten inte vill vårdas för sitt missbruk eller för allvarliga komplikationer av 
missbruket eller om det uppstår allvarlig fara för patientens hälsa om vård inte kan genomföras. 
 
2.2.4 Sekretess och samtycke 

Generellt råder sekretess mellan myndigheter. Det betyder att samtycke måste inhämtas från 
vårdnadshavare och/eller barnet/den unge själv och olika verksamheter behöver samverka 
kring barnet/ungdomen, t.ex. vid informationsöverföring och upprättande av en Samordnad 
individuell plan, SIP. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda samtycka. 

 
Barn under 18 år ska informeras och ges möjlighet att lämna sina synpunkter på 
informationsöverföring och samverkan mellan myndigheter. Barnets inställning ska beaktas och 
tillmätas betydelse i förhållande till ålder och mognad. När det gäller barn under 18 år är 
huvudregel att vårdnadshavaren som, i egenskap av den unges ställföreträdare i personliga 
angelägenheter, utövar barnets befogenheter t.ex. när det gäller att hälso- och sjukvårds- och 
socialtjänstinsatser. 
 
Vårdnadshavaren ska enligt Föräldrabalken i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta 
allt större hänsyn till barnets egna synpunkter och önskemål. Det innebär att vårdnadshavarens 
bestämmanderätt över barnet tunnas ut ju äldre barnet blir och ju mognare det därmed blir för 
att successivt flyttas över från vårdnadshavaren till barnet själv. När ett barn har uppnått en 
viss mognad och utveckling kan alltså vårdnadshavarna inte alltid längre göra gällande att de 
har rätt att få veta vad barnet har berättat för exempelvis en läkare eller en socialsekreterare.  
 

Samtycket bör ske skriftligt (samtyckesblankett finns i SiP-riktlinjen), men kan även vara muntligt. 
Samtycket ska dokumenteras i journal/akt. Samtycke får bara avse särskilt angivna situationer och 
kan därför behöva inhämtas vid upprepade tillfällen före och under en placering. Samtycket kan när 
som helst återkallas av den enskilde. 

 

Samtycke krävs inte vid barnavårdsutredningar eller utredning om tvångsvård och motsvarande 
har hälso- och sjukvården uppgiftsskyldighet i dessa fall. Det finns alltså inga sekretesshinder så 
länge uppgifterna lämnas inom ramen för en utredning enligt 11 kap. 2 § SoL. 

 

3 Samverkan för att säkerställa hälso- och sjukvård för barn och unga placerade 
utanför det egna hemmet 

Detta avsnitt ska säkerställa att barn och unga som är placerade utanför hemmet får tillgång till 
adekvat hälso- och sjukvård, såväl somatisk som psykiatrisk, och tandvård samt att 
hälsoundersökningar, läkarundersökningar och tandhälsoundersökningar genomförs systematiskt vid 
placeringar i samhällets vård. Dessa riktlinjer berör i första hand regionen och kommunernas 
socialtjänst samtidigt bör skolan involveras och framförallt informeras, så att skolgången för 
barnet/den unge blir så bra som möjligt. 

 
3.1 Samordningsansvar 

Socialtjänsten i barnets/den unges hemkommun har huvudansvaret för samordning och planering av 
vården och för att tillse att insatser från olika aktörer genomförs enligt planeringen. Samordningen 
genomförs och dokumenteras i en Samordnad individuell plan, SIP, se avsnitt 2.2.2. Socialtjänstens 
ansvar för placerade barn och unga är tydligt och SoL anger att socialtjänsten ska verka för att barn 
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får den hälso- och sjukvård som de behöver. Den vårdplan respektive genomförandeplan, som 
socialtjänsten ska upprätta enligt SoL vid en placering av barn och unga, ska omfatta insatser och 

åtgärder som andra huvudmän ansvarar för där ibland hälso- och sjukvårdens planerade insatser.  
 

I samband med utredning eller före planerad placering ska SIP-möte ske. Vid akut placering ska SIP 
upprättas så snart som möjligt efter placeringen. Socialtjänsten är normalt sammankallande till SIP-
möte i anslutning till placeringar av barn och unga. Vid utskrivning från slutenvård är det dock 
primärvården, alternativt specialiserad öppenvård, som ansvarar för att kalla till SIP-möte. 

 
SIP är det verktyg som anger vilka insatser som ska ske före och under en placering och vilken 
verksamhet som har ansvaret för respektive insats. I anslutning till en placering ska i tillämpliga 
fall en överenskommelse göras om kostnadsfördelning enligt Överenskommelsen om samarbete 
kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk av alkohol och 
droger och spel om pengar. 

 
Uppföljning av SIP ska ske med jämna mellanrum och allra senast vid förändringar som byte eller 
avslut av placeringen. 

 
3.2 Kommunikation mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård 

Socialtjänsten behöver vid upprepade tillfällen kontakta hälso- och sjukvården i samband med 

placeringar av barn och unga i. Det gäller under utredningen, vid konsultationer, inför 

läkarundersökning i samband med LVU- och LVM ansökningar, hälsoundersökningar, SIP-möten, 

uppföljning av planerad vård och avslut av placeringen. Hälso- och sjukvården kan behöva kontakta 

socialtjänsten under pågående vård t.ex. i samband med förändrade behov hos barnet/den unge 

eller att vården inte fullföljs från patientens sida. Därför behöver kontaktvägarna mellan 

verksamheterna vara smidiga. 

 
Socialtjänsten ska inför och under placeringen till aktuella vårdgivare lämna, och ajourhålla, 
kontaktuppgifter om ansvarig tjänsteman inom socialtjänsten. Motsvarande ska hälso- och 
sjukvården fortlöpande meddela socialtjänsten om förändringar av vården och aktuella 

kontaktuppgifter till aktuella vårdgivare. 
 
3.3 Inför placering 

 
3.3.1 Socialtjänstens utredning 

Socialnämnden i barnets/den unges hemkommun är den myndighet som utreder och fattar beslut 

om placering utanför barnets/ungdomens egna hem. Socialtjänsten ska utan dröjsmål inleda 

utredning efter att den genom ansökan, anmälan eller på annat vis fått uppgifter som kan föranleda 

någon åtgärd. Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska ske inom 2 veckor efter att en 

anmälan kommit in. Utredningen ska i normalfallet vara klar senast fyra månader efter att den 

inletts. Lagens tidsramar innebär att hälso- och sjukvården måste agera skyndsamt vid socialtjänstens 

konsultationer. 

 
För att utreda barnets/ungdomens behov av hjälp, stöd och behandling använder socialtjänsten sig 

av oftast av Socialstyrelsens heltäckande utredningsmodell Barns behov i centrum, BBIC. BBIC syftar 

till att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn och unga. Materialet utgår från barnets 

behov och ger den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för 

handläggning, genomförande och uppföljning. 
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Socialtjänsten ska eftersträva att placeringar planeras i samråd med barnet, ungdomen och 
vårdnadshavare, men när frivilliga insatser inte är möjliga enligt SoL, kan socialtjänsten, om 
behövligt, ansöka om tvångsvård enligt LVU eller LVM hos förvaltningsrätten. 

 

 3.3.2 Konsultation 

I samband med utredning har socialtjänsten ofta behov av att hämta in uppgifter från andra 
myndigheter som t.ex. hälso- och sjukvården. Samtycke från vårdnadshavare eller ungdomen själv 
ska eftersträvas, men socialtjänsten har befogenheter att ta nödvändiga kontakter även utan 
samtycke om det finns oro för barnets situation (se avsnittet 2.2.4). 

 
➢ Rutin för konsultation och utlåtande 

BBIC:s stödmaterial används för socialtjänstens konsultation respektive hälso- och sjukvårdens 
skriftliga utlåtanden. 

 
Konsultationsstödet består av frågor som är tänkta att ställas muntligt av den utredande 
handläggaren till den personal som har kontakt med barnet: 

• Konsultation BVC, elevhälsa 

• Konsultation tandvården 

• Konsultation pågående vårdkontakter 
 

Om skriftligt utlåtande behövs finns mallar för hälso- och sjukvårdens respektive tandvårdens 
utlåtande till socialtjänsten. Dessa mallar kan också användas som dokumentation av hälso- 
respektive tandhälsoundersökningar. Om det redan finns ett skriftligt underlag hos sjukvårds- 
/tandvårdsenheten, som motsvarar utlåtandet kan det användas i stället. 

• Utlåtande från hälso- och sjukvården 

• Utlåtande från tandvården 

 
 

3.4  I samband med placering 

 
3.4.1 Överföring av information och ansvar 
Följande gäller vid överföring av information i samband med en placering: 

 

Socialtjänsten i den placerande kommunen ansvarar för att information om placeringen lämnas till 
ansvariga, aktuella verksamheter inom VGR:s hälso- och sjukvård respektive tandvård (även privata 
vårdgivare). 

 
VGR ansvarar för att barnhälsovård, primärvård samt specialistsjukvård (vid pågående behandling) 
efter socialtjänstens information om barnets placering, i sin tur underrättar aktuella vårdenheter på 
den nya orten. Aktuella uppgifter och vårdplanering överlämnas till berörd vårdenhet på 
placeringsorten. Om det inte finns en pågående behandling, men ett behov har identifierats, 
ansvarar vårdcentralen för att remiss utfärdas. 

 
Barnets/den unges valda tandvårdsklinik ska efter socialtjänstens information om placeringen, 
underrätta vistelsekommunens folktandvård för att göra en omlistning av barnet. För uppgifter om 
var barnet är listat kan närmsta hälso- och sjukvårdsnämnds kansli i Västra Götalandsregionen 
kontaktas. 

 
All informationsöverföring ska ske skyndsamt. Vid omplaceringar eller hemgång ska samma rutiner 
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för informationsöverföring genomföras. 
 

3.4.2 Läkarundersökning i samband med LVU- eller LVM-placeringar 
Vid ansökan om tvångsvård ska socialtjänsten till sin utredning, lämna med ett läkarintyg till rätten 
som redogör för eventuella medicinska risker eller hinder för placeringen. Det framgår inte av lag 
eller föreskrifter hur omfattande läkarundersökningen ska vara, men den är vanligtvis inte lika 
heltäckande som en hälsoundersökning enligt den nya lagen. Barn och unga kan därför även ha 
behov av en hälsoundersökning. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommun eller patienten. 

 
➢ Rutin för läkarundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med tvångsvård enligt LVU eller LVM vända sig till den vårdcentral som 
den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, för genomföra läkarundersökningen. BBIC:s 
information vid LVU används av socialtjänsten och lämnas till berörd personal inom hälso- och 
sjukvård. Det åligger vårdcentralen att skyndsamt utfärda läkarintyget. Vid behov ska den vårdcentral 
som lämnat uppgifterna bistå socialtjänsten med tolkning av uppgifterna i intyget.  

 
3.4.3 Hälsoundersökning och undersökning av tandhälsa 
Socialtjänsten ska, om det inte är uppenbart onödigt, initiera en hälsoundersökning omfattande 
fysisk och psykisk hälsa samt tandhälsa enligt rutiner nedan. Syftet är att hälsoundersökningen ska ge 
underlag för en medicinsk bedömning av barnet eller den unges behov av hälso- och sjukvård och 
tandvård. Bedömningen kan komma att föranleda fortsatt vård och behandling under placeringen. 
Hälso- och tandhälsoundersökningen kan också vara en del av underlaget till den vårdplan eller den 
genomförandeplan som socialnämnden är skyldig att upprätta. Se socialstyrelsen föreskrifter och 
allmänna råd om hälsoundersökningar. Vid akuta placeringar får undersökningarna utföras efter 
placeringen på den nya orten. 

 
VGR har kostnadsansvaret för undersökning och intyg. Ingen avgift tas ut av kommunen eller 
patienten. 

 
➢ Rutin för hälsoundersökning 

Socialtjänsten ska i samband med en placering erbjuda barnet/den unge en hälsoundersökning om 
det inte är uppenbart onödigt. Socialtjänsten ska aktivt motivera till att en hälsoundersökning 
genomförs. Undersökningen kan anses uppenbart onödig om barnhälsovårdens och elevhälsans 
hälsobesök genomförts enligt plan; om skolgången skett utan anmärkning; om elevhälsa eller 
aktuella vårdgivare har färska uppgifter om ett gott allmänhälsotillstånd eller om barnet/den unge 
det senaste året genomgått en hälsoundersökning (inklusive Migrationsverkets hälsoundersökning av 
asylsökande). 

 
Socialtjänsten kontaktar den vårdcentral som den unge är listad på, i annat fall närmaste vårdcentral, 
för att genomföra hälsoundersökningen. Inför undersökningen ansvarar socialtjänsten för att 
vårdcentralen får tillgång till relevant information som kommit fram i utredningen. Tid för 
hälsoundersökning ska erbjudas skyndsamt. BBIC:s mall för hälsoundersökning ska användas. Om 
skriftligt utlåtande behövs används BBIC-mallen Utlåtande från hälso- och sjukvården, vårdcentralen  
ska vid behov bistå socialtjänsten med konsultation och tolkning av uppgifterna. 
Hälsoundersökningen ska mynna ut i en medicinsk bedömning av barnets behov. Där ingår åtgärd 
och förslag till uppföljning på vårdcentralen eller specialistmottagning, inklusive eventuella 
undersökningar och remisser (barn- och ungdomspsykiatri, barn-och ungdomsmedicin, tandvård (om 
inte särskild tandvårdsundersökning genomförs), röntgenundersökningar, uppföljning på vårdcentral 
mm). 
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Om hälsoundersökning inte gjorts före en placering, ska socialtjänsten kontakta regionen på 
placeringsorten för att genomföra hälsoundersökningen. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har 
en förteckning med landstingens kontaktuppgifter för hälsoundersökningar i samband med 
placeringar av barn och unga. 

 
➢ Rutin för undersökning av tandhälsa 

Socialtjänsten ska i samband med en placering ta kontakt med tandläkare på den klinik där den unge 
är listad och efterfråga när senaste besöket var, vilka behov som finns och om det pågår någon 
behandling. Om en ingen tandundersökning genomförts under det senaste året ska den unge 
erbjudas en tandundersökning. Om tandhälsan är eftersatt finns möjligheten att få ett 
tandvårdsutlåtande. BBICs konsultationsmaterial för tandvården samt blanketten Utlåtande från 
tandvården ska användas. 

 
3.4.4 Akutplaceringar 
Vid akuta placeringar får hälsoundersökning, undersökning av tandhälsa och planering av ansvar och 
insatser (SIP) genomföras efter placeringen, i den nya vistelsekommunen. Detta ska ske snarast 
möjligt. Vid pågående vård och behandling på hemorten, behöver ansvarig vårdgivare medverka vid 
planeringen av vårdinsatser på den nya orten. 

 
3.4.5 Fast vårdkontakt 
Barn och unga, som placeras i familjehem och hem för vård och boende (HVB, inklusive SiS- 

institutioner), har ofta förbisedda hälso- och sjukvårdsbehov. Därför bedöms i Västra Götaland, 

alla placerade barn och unga vara i behov av en fast vårdkontakt. Denne kan finnas på 

barnets/ungdomens listade vårdcentral eller om så bedöms lämpligt, inom specialistvården. 

Kontakten ska vara namngiven och kan vara behandlande läkare, annan i vården involverad 

legitimerad vårdpersonal eller i vissa fall en person med mer administrativ funktion som 

koordinerar patientens vård tex rehabkoordinator. Hen utses i samband med upprättandet av SIP.  

 
3.4.6 Mandat att påkalla sjukvård och närvara vid vårdtillfället 
Vid en placering enligt LVU av minderåriga (under 18 år) utfärdar placerande socialtjänst en 
fullmakt till familjehemmet eller HVB, inkl. SIS. Fullmakten beskriver det mandat, familjehemmet 
eller institutionen har att påkalla vård och/eller närvara vid undersökningar eller 
behandlingstillfällen. När det gäller frivilliga placeringar krävs vårdnadshavarens samtycke. Vid 
placering enligt LVU avgör socialtjänsten om barnets vårdnadshavare/föräldrar får påkalla vård 
eller närvara vid undersökning/behandling och ska informera den fasta vårdkontakten och 
annan stadigvarande vårdgivare om beslutet.  

 
3.4.7 Uppföljning av placeringen 
Socialtjänsten ska noga följa vården för de barn och unga som är placerade utanför det egna 
hemmet. Vården ska följas upp kontinuerligt och barns hälsa pekas i SoL ut som ett särskilt angeläget 
uppföljningsområde. Socialtjänsten ansvarar också för att insatser som planerats i den SIP följs upp 
och att SIP vid behov revideras. Övriga aktörer har en skyldighet att medverka i uppföljningen.  

 

3.5  I samband med avslut av placering 
 

3.5.1 Planering för hemgång eller byte av placeringsort 
Vid hemgång eller omplacering ansvarar socialtjänsten för att nytt SIP-möte genomförs och att ny 

SIP upprättas - givet att det fortfarande finns behov av insatser från båda huvudmännen. De 

riktlinjer och rutiner som beskrivits ovan ska då följas. 
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3.5.2 Uppföljning efter hemgång/omplacering 

Socialtjänsten ska, om ny SIP upprättats inför hemgång/byte av placering, följa upp planeringen efter 

flytten. Socialtjänsten kan också, även utan samtycke, besluta om uppföljning av ett barns situation 

efter det att en placering i ett familjehem eller i HVB har upphört. Detta om barnet bedöms vara i 

särskilt behov av stöd eller skydd. Uppföljningen ska i sådana fall avslutas inom två månader. 

 
4 Genomförande 

4.1 Tillämpning och implementering 
Överenskommelsen ska verkställas på lokal nivå, nära den enskilde. Detta förutsätter en organiserad 

delregional och lokal samverkan mellan huvudmännen så att överenskommelsen kan tillämpas lokalt. 

 
Varje huvudman har att upprätta såväl egna som gemensamma lokala föreskrifter och rutiner, så att 

intentionerna och riktlinjerna i denna överenskommelse kan verkställas. De gemensamma delarna 

bör tas fram inom vårdsamverkan delregionalt och/eller lokalt. De lokala rutinerna behöver vara 

tydliga och detaljerade för att säkerställa att syftet med överenskommelsen uppnås. 

 
För att implementera innehållet i denna överenskommelse bör information och utbildning för 
huvudmännens personal genomföras gemensamt i delregional vårdsamverkans regi. 

 
4.2 Avvikelser och kvalitetsutveckling 
Varje verksamhet ska ha ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Avvikelser som uppstår i 
samverkan mellan huvudmännens verksamheter ska rapporteras enligt länsgemensam rutin. 
Detaljerade rutiner bör tas fram kring hur avvikelser hanteras och analyseras så att det som 
framkommer i avvikelserna tas tillvara på vid utvecklings- och förbättringsarbeten. Delregional 
vårdsamverkan följer regelbundet upp avvikelser i samverkan i syfte att utveckla och säkra 
kvaliteten. Avvikelser på systemnivå identifieras och rapporteras till vårdsamverkan VG (VVG). 

 
Delregional vårdsamverkan ska årligen lämna rapport till vårdsamverkan VG (VVG) med 
sammanställning och analys av avvikelser som hanterats av vårdsamverkansorganisationen. 

 
 

4.3 Tvister 
Tvister mellan verksamheter i kommun och region ska i första hand lösas lokalt, av närmaste chef 
med mandat att fatta beslut i aktuell fråga. Om tvisten inte kan lösas lyfts frågan skyndsamt vidare 
inom respektive huvudmans linjeorganisation. Verksamheterna har ett gemensamt ansvar för att 
komma fram till en gemensam lösning där barnets/den unges behov sätts i första rummet. Om 
parterna ändå inte kan komma överens om en lösning, ska tvisten hanteras enligt rutiner i de 
delregionala vårdsamverkansområdena. 

 
Under tiden parterna löser tvisten har de ett gemensamt ansvar att omgående komma överens om 
en tillfällig ansvarsfördelning. Vård och omsorg ska alltid säkerställas så att barnet/den unge inte 
kommer i kläm.  

 

4.4 Uppföljning 
Denna överenskommelse ska följas upp årligen i samband med att de delregionala 
vårdsamverkansgrupperna lämnar uppföljningsrapport till VVG om Hälso- och sjukvårdsavtalet. 
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Uppföljningen ska redovisa genomförda implementeringsåtgärder, följsamhet till överenskommelsen 
och sammanställning av antal SIP och rapporterade avvikelser och tvister. Vid förlängning av 
överenskommelsen ska en mer ingående översyn av överenskommelsen ske 2023, inför att ny 
överenskommelse ska ingås. 

 

5  Gemensamma utvecklingsområden 
 
➢ Säkrare och bättre kommunikationsvägar mellan förskola/skola, socialtjänsten och VGR:s 

vårdenheter när det gäller barn och unga som vårdas utanför hemmet. Möjligheten att 

använda SAMSA bör fortsätta utvecklas för att alla parter ska ha tillgång till systemet, även 

skolan. SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård 

och kommuner i Västra Götaland. 

➢ Se över och vid behov öka möjligheterna till ytterligare regional samordning samt stärka 

samverkan på en strukturell nivå mellan förskola/skola, socialtjänst och regionen på 

delregional/regional nivå. 

➢ Utreda förutsättningarna för samverkan kring upphandling av HVB-platser enligt 

Överenskommelsen om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och 

personer med missbruk, avsnitt 5, och i samband därmed tydliggöra parternas ansvar för 

HSL-insatser i samband med placeringar. 

➢ Utarbeta en standard för läkarundersökning inför LVU.  

➢ Utarbeta rutiner för SiS, VGR och kommunerna för att klargöra ansvaret för 

hälsoundersökningar och hälso- och sjukvårdsinsatser samt samverkan för obruten 

skolgång för ungdomar som är placerade på SiS- institutioner.  
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Samverkan för barns och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen
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§ 2018 startade två uppdrag kring framtagande av nya överenskommelser för
 barn och unga i Västra Götaland 
o Västbus 
o Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet 

§ Under arbetets gång blev det allt tydligare att beröringspunkterna mellan 
uppdragen är många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman 
till en

§ En arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen (VGR) har tagit fram förslaget

§ Syftet med överenskommelsen är att stärka samverkan mellan parterna med 
barnet/ungdomens bästa i centrum
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Förslaget skickades på                    under  hösten/vintern 2019-2020

Svar har inkommit från 
• 37 kommuner
• 11 av regionens nämnder och styrelser
• 2 brukarorganisationer

- övervägande delen av inkomna synpunkter var positiva 
- inga synpunkter som innebär någon förändring av sakinnehållet

Resultatet 
Samverkan för barns och ungas hälsa 
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• Säkerställer barns och ungas rätt till samordnade insatser

• Behov av stöd, vård och behandling för barn och unga ska fångas upp 
och tillgodoses i ett tidigt skede

• Tydliggör fokus på barnet och den unga i samverkan

• En tydlig struktur för samverkan på alla nivåer - inga barn eller 
ungdomar ska falla mellan stolarna.

• Säkerställer barns och ungas rätt till delaktighet

• Säkerställer placerade barns och ungas rätt till hälso- och sjukvård, 
tandvård samt kontinuerlig skolgång

• Gör förskola/skola till en likvärdig part i samverkan

• Hanterar ansvars-och kostnadsfördelning för hälsoundersökning inför en 
placering

Överenskommelsen innebär:
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Större förändringar
”Västbus riktlinjer”    ”Samverkan för barns och ungas hälsa” 

     tillsammans med ”Riktlinje för SIP i VG”

       
          

Sammansatt psykisk/psykiatrisk och Barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade 
social problematik insatser och tvärprofessionell kompetens från 

kommun och Västra Götalandsregionen

Överenskommelsen fullgör lagstiftningens krav på överenskommelser om samverkan 
kring placerade barn + hälsoundersökningar i Västra Götaland

Förskola/skola           samma möjlighet som socialtjänst och vård har enligt lag 
att kalla till en SIP              

117



September 2020 - beslut i VVG och SRO
November 2020 - VästKoms styrelse ställer sig 
bakom och rekommenderar kommunalförbunden att 
rekommendera kommunerna att ta beslut om 
överenskommelsen.
 
Arbetsplan - riktlinjen gäller från 1 januari 2021

Finns plan för implementering av ÖK + SIP-riktlinjen 
på delregionala nivå

Beslutsprocess
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Överenskommelsen
Samverkan för barns och ungas hälsa

Förbundsdirektionen föreslås besluta att 
rekommendera kommunerna att besluta 
om överenskommelsen enligt förslag från 
VästKoms styrelse.
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Tack!

Karin Ahlqvist, Utvecklingsledare Barn och unga
Skaraborgs kommunalförbund
0500-497207
karin.ahlqvist@skaraborg.se
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/76 

§ 19 Beslut om yttrande gällande behov av förskola 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att 
översända yttrande gällande behov av förskola till kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har mottagit en förfrågan om det finns behov av ny förskola 
samt om det finns någon möjlig mark att förvärva för etablering av förskola i 
Tidaholms kommun.  
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter gällande behov av ny förskola. 
 
Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända yttrande 
gällande behov av förskola till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om yttrande gällande behov av förskola”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-02-15. 
 Yttrande gällande behov av förskola. 
 Skrivelse från kommunstyrelsen ”Begäran om yttrande gällande behov 

av förskola”, 2021-02-02.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-15 
 
Ärendenummer 
2021/76 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse – Beslut om yttrande gällande behov av förskola 
 
Ärendet 
Kommunstyrelsen har mottagit en förfrågan om det finns behov av ny förskola 
samt om det finns någon möjlig mark att förvärva för etablering av förskola i 
Tidaholms kommun.  
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter gällande behov av ny förskola. 
 
Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande. 
 
Beslutsunderlag 
 Yttrande gällande behov av förskola. 
 Skrivelse från kommunstyrelsen ”Begäran om yttrande gällande behov 

av förskola”, 2021-02-02. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att översända yttrande 
gällande behov av förskola till kommunstyrelsen. 

 
Sändlista 
Kommunstyrelsen
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 2021-02-15 
 

 Kommunstyrelsen 
522 83 Tidaholm 

Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: 522 83 Tidaholm  

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

www.tidaholm.se

Yttrande gällande behov av förskola 
Barn- och utbildningsnämnden vill framhålla att det i dagsläget finns ett behov 
av ändamålsenliga lokaler för förskolan i Madängsholm med cirka 20 platser. I 
dagsläget finns ingen fastställd tidsplan för när dessa lokaler kommer att vara 
färdigställda. 
 
Kommunstyrelsen rekommenderas att förmedla detta svar till frågeställaren. 
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Kommunstyrelsen 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-02 
 
Ärendenummer 
2021/46 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Jenny Beckman     
0502-60 60 45 
jenny.beckman@tidaholm.se 
 
 
Begäran om yttrande gällande behov av förskola 
 
Ärendet 
VD för Kunskapsförskolan har inkommit med en förfrågan om det finns behov 
av ny förskola samt om det finns någon möjlig mark att förvärva för etablering 
av förskola i Tidaholms kommun.  
 
Innan kommunstyrelsen behandlar ärendet önskas att barn- och 
utbildningsnämnden lämnar sina synpunkter gällande behov av ny förskola. 
 
Yttrandet från nämnden ska, utöver sedvanlig beskrivning av nämndens syn 
på ärendet, även innehålla en rekommendation om hur kommunstyrelsen bör 
besluta i ärendet. Yttrandet från barn- och utbildningsnämnden ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-05-07. 
 
Även samhällsbyggnadsnämnden kommer beredas möjlighet att yttra sig i 
ärendet, gällande direktanvisning av mark.  
 
Bilagor 
 Förfrågan om investering i ny förskola, e-post 2021-01-25, VD Per 

Uppman, Kunskapsförskolan 
 Svar på frågor om förfrågan, e-post 2021-01-27, VD Per Uppman, 

Kunskapsförskolan
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/72 

§ 20 Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - ansökan om 
nyetablering av gymnasieskola Olinsgymnasiet i Falköping 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa 
lägeskommunen Falköpings beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Falköping i Falköpings kommun från och med läsåret 
2022/2023. 
Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - 

ansökan om nyetablering av gymnasieskola Olinsgymnasiet i 
Falköping”, nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-02-15. 

 Remiss från Skolinspektionen 2021-02-04, dnr 2021:627. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-15 
 
Ärendenummer 
2021/72 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen 
- ansökan om nyetablering av gymnasieskola Olinsgymnasiet i 
Falköping 
 
Ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Olinsgymnasiet Falköping i Falköpings kommun från och med läsåret 
2022/2023. 
Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj. 
 
Lägeskommunen Falköping väntas fatta beslut i frågan den 6 april. 
 
Beslutsunderlag 
 Remiss från Skolinspektionen 2021-02-04, dnr 2021:627 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Skolinspektionen
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Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

gymnasieskola
 

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2022/2023

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Falköpings kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Olinsgymnasiet i Skara AB

Organisationsnummer/personnummer
556999‐8932

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Olinsgymnasiet Falköping

 
 

 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Olinsgymnasiet i Skara AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556999‐8932

Utdelningsadress Box 45

Postnummer 53221

Ort SKARA

 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

Lägg till bilaga

1.3 Offentligt inflytande
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Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Kristian Wejshag

E‐postadress kristian@musiccenter.se

Telefon arbetet 0511‐16800

Mobil 0705‐722913

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Huvudman

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

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

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

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

 

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan. 

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

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

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 20 20

Läsår 2 20 20 40

Läsår 3 20 20 20 60

Fullt utbyggd
verksamhet

20 20 20 60

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Samhällsvetenskap

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 10

Läsår 2 10 10 20

Läsår 3 10 10 10 30

Fullt utbyggd
verksamhet

10 10 10 30

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Beteendevetenskap             

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 10

Läsår 2 10 10 20

Läsår 3 10 10 10 30

Fullt utbyggd
verksamhet

10 10 10 30

Nationellt program Samhällsvetenskapsprogrammet                

Inriktning Medier, information och kommunikation

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 10

Läsår 2 10 10 20

Läsår 3 10 10 10 30

Fullt utbyggd
verksamhet

10 10 10 30

Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

50 50 50 150

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2024

 

   
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
  intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
  fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

Olinsgymnasiet har vid  tidigare ansökningar använt en modell där ett dokument ges till eleven i samband 
med skolbesök, mässor, Olinsgymnasiets Öppna hus eller andra liknande tillfällen. En modell med mycket god 
träffsäkerhet. 
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I år har vi fått genomföra undersökningen på ett alternativt sätt. Vi har dock valt att inte genomföra 
intresseundersökningen via telefonintervjuer då detta är en metod vi helt enkelt inte tror är tydlig och objektiv 
nog. 
Vi har distribuerat vår intresseförfrågan via ett brev/dokument till alla elever i målgruppen i Falköpings 
kommun samt till 85 elever i Skara kommun. Brevet/dokumentet är utformat utifrån samma modell som vi 
tidigare tillämpat och resultatet har varit mycket bra. Vi har fått en stor respons och ett större underlag än vad 
vi fått per elevkontakt tidigare. 

Intresseundersökningen och dess resultat finns som bilagorna 5 och 6

Lägg till bilaga

 

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 

3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det
vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare
under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Beräkningar av kostnaderna är till stor del gjorda utifrån huvudmannens erfarenhet från tidigare 
etableringar och utökningar. Olinsgymnasiet Skara startade sin verksamhet 2016 vilket ger goda kunskaper 
om kostnader inom flera poster i budgetarbetet för Olinsgymnasiet Falköping. Genom att löpande arbeta 
med såväl budgetarbete som utfall av densamma har vi god kännedom om flera av de kostnader som följer 
med en nyetablering såsom Olinsgymnasiet Falköping.
Olinsgymnasiets budgetarbete är långsiktigt. Huvudmannen Kristian Wejshag har arbetat med ekonomiska 
budgetarbeten för skola (i olika former) sedan 2003 och har på så sätt införskaffat sig goda kunskaper inom 
budgetarbete. Detta sammantaget gör att vi känner oss trygga i en verksamhet med god kvalitet och med 
varaktighet över tid.
Budgeten för etableringen av Olinsgymnasiet Falköping är mycket väl genomarbetad och underbyggd och vi 
är trygga med resultatet. 

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Bifogat finns: ÅR för Olinsgymnasiet i Skara AB  (bilaga 1) samt ägaren Wejshag Invest AB (bilaga 2) per 
2020.06.30.

Balans‐ och resultat för Olinsgymnasiet i Skara AB (bilaga 3) samt ägaren Wejshag Invest AB (bilaga 4) per 
2020.12.31

Bilaga 9: koncernförhållande (ägande)

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
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Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Grundbeloppen i uträkningen är olika beroende på lägeskommunen. I de fall eleven kommer från en kommun 
som inte själva erbjuder programmet (men som ingår i Utbildning Skaraborg) är grundbeloppet beräknat utifrån 
Utbildning Skaraborgs gemensamma prislista för fristående skolor.
I de fall lägeskommunen själva erbjuder programmet är ersättningsnivån baserad på lägeskommunens egna 
kostnader. 
I de fall lägeskommunen inte ingår i Utbildning Skaraborg, och inte själva bedriver verksamhet inom 
programmet, tillämpas riksprislistan. 

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.

Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

Etableringen i Falköping finansieras med egna medel. Se bifogad balans‐ och resultatrapport (bilaga 3)

Lägg till bilaga

 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Lägg till bilaga

 

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Etableringskostnader är beräknade med erfarenheter från tidigare etableringar/utökningar som genomförts 
av Olinsgymnasiet. Etableringskostnader består till största delen av personalkostnader och inventarier. 

131



Lokaler förhyrs av SBB. 

Etableringskostnaden finansieras med egna medel. 

Likviditetsmässigt är kostnaderna för etableringen fördelade enligt:
‐ Personalkostnader = Linjär kostnad oktober 2021 ‐ augusti 2022
‐ Inventarier = uppdelade över perioden maj 2022 ‐ augusti 2022

 

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

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    

Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

    Kommunalt bidrag
gymnasieskola

4700000 4700000

Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel 1400000 Finansiering med egna medel 1400000

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0

Summa inbetalningar 1400000 Summa inbetalningar 4700000 6100000

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning 305105     Skolledning 446000 751105

    Personal/lärare 182400     Lärare gymnasieskola 2322857 2505257

        Övrig personal 145000 145000

    Administration 85000     Administration 197280 282280

    Rekrytering 5000     Rekrytering 5000 10000

          Fortbildning 51500 51500

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra     Lokalhyra 640000 640000

    Speciallokaler     Speciallokaler 38000 38000

    Möbler 280000     Möbler 42000 322000

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 53500 53500

    Telefon, kopiator mm 18000     Telefon, kopiator mm 55000 73000

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

75000     Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

84000 159000

    Datorer     Datorer 117000 117000

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering 135000     Info och annonsering 85000 220000

        Elevhälsa 270000 270000

        Skolmåltider 290000 290000

    Försäkringar 15000     Försäkringar 15000 30000

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

30688 30688

        APL‐handledning 0

    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 1100505 Summa utbetalningar 4887825 5988330
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Över/Underskott 299495 Över/Underskott ‐187825 111670
 
 

 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskola 4700000 9400000 14100000

Övriga intäkter

Summa intäkter 4700000 9400000 14100000

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning 446000 845520 845520

    Lärare gymnasieskola 2322857 4613428 6820142

    Övrig personal 145000 227640 372640

    Administration 197280 197280 265160

    Rekrytering 5000 5000 5000

    Fortbildning 51500 76000 101000

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 640000 1080000 1505000

    Kostnader för speciallokaler 38000 52000 52000

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 53500 53500 53500

Läromedel      

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

84000 98000 112000

Övrigt      

    Info och annonsering 85000 103000 127000

    Elevhälsa 270000 585000 896947

    Skolmåltider 290000 580000 870000

    Försäkringar 15000 15000 15000

    Studie‐ och yrkesvägledning 30688 62064 104000

    APL‐handledning

    Övriga kostnader 47000 94000 141000

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler 107000 107000 107000

    Datorer 120000 240000 360000

    Telefon, kopiator mm 55000 75000 95000

Summa kostnader 5002825 9109432 12847909

Vinst/förlust ‐302825 290568 1252091
 
 
 
 

 

3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.
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4. Lokaler
 
 

4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

Falköping centrum

 

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

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas  i speciallokaler utanför skolenheten

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.

Idrott och hälsa
Idrottshall hyrs externt. 300‐550 meter från skolenheten. 1‐2 lektionstillfällen per årskurs. 

Naturvetenskapliga ämnen
Rymmas inom skolenheten 

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram

 

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång
till ett skolbibliotek.

Skolbiblioteket kommer att förläggas i en egen avgränsad del av skolans studiehall. Vårt skolbibliotek 
kommer omfatta böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier. Biblioteket 
kommer vara anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 

Skolbiblioteket ska vara levande för att tillgodose alla elevers enskilda behov. Det ska finnas avskilda platser 
för egna studier med det ska även vara en plats för möten, skapande och lärande. 

Ansvariga för skolans bibliotek är svensklärarna som också ger eleverna lånekort och visar, och lär eleverna 
kring hur man lånar skolans böcker. 

Eleverna kommer regelbundet att besöka Falköpings bibliotek som ligger sjuhundra meter från skolan. Varje 
läsår får alla elever en uppstart i biblioteksinformation vilket innebär att eleven får ett privat lånekort, får lära 
sig hur man lånar böcker, men också hur man gör när man söker efter specifika böcker i bibliotekets sökbas 
och var man hittar böckerna i biblioteket. Denna biblioteksinformation hålls av en utbildad bibliotekarie som 
också kommer finnas med då vi gör våra besök. Dessa besök håller vi som ett bra komplement till skolans 
eget bibliotek. Vi tillämpar samma modell vid skolenheten Olinsgymnasiet Skara med mycket gott resultat. 

Vi kommer även att använda oss av kommunbibliotekets lånelådor. När vi i undervisningen vill använda oss 
av böcker med specifikt innehåll eller skönlitteratur som vi inte har på skolan kan vi beställa lådor från 
biblioteket med önskad litteratur. Här kan det föra sig om böcker med samma tema, t ex religion, 
naturkunskap eller skönlitteratur inom en speciell genre som eleverna ska läsa. 

Vår plan är således att vid sidan av vårt egna bibliotek, använda oss av kommunbiblioteket. 

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 
  

5.1 Rektor
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 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som
genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

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

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

6 4.1 10 7.5 14 11.2 14 11.2
 
Antal elever per lärare, läsår 1 12
Antal elever per lärare, läsår 2 13
Antal elever per lärare, läsår 3 13
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 13

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Rektor ansvarar för organisering av skolenheten enligt författningarna. Lärarna är organiserade i arbetslag 
vilka 

 
 

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

Vaktmästare, lokalvård 

 
 

 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med
  övriga  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Personalkategorier som ska ingå i elevhälsan
Rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolläkare och skolpsykolog.
Elevhälsan ska arbeta förebyggande inom tre olika nivåer; organisation, grupp och individ.
Organisationsnivå:
Elevhälsan ska vara delaktig i skolans arbete kring trygghet och studiero. Trygghetsvandring och 
skyddsvandring genomförs i samtliga skolmiljöer tillsammans med kurator och skyddsombud.
Kurator, i samråd med skolpsykolog, ansvarar för trygghetsvandring. Skyddsombud ska ansvara för 
skyddsvandring i samråd med skolsköterska som vid behov även kopplar in skolläkare. Specialpedagog 
kartlägger skolans lärmiljöer för att tillgodose att det finns en god arbetsplats för alla. Här ska till exempel 
möjlighet till avskildhet, möblering, ljudnivå, ensamt arbete eller arbete i grupp ses över. 
Elevhälsan ska kartlägga riskområden både inom fysisk‐ och psykisk hälsa. Kartläggning sker genom enkäter, 
sammanställning av avidentifierade elevsamtal, trivsel och hälsosamtal, samt genom information från 
mentorer.
Specialpedagog etablerar kontakt med avlämnande skola för överlämningar.
Elevhälsan ska ansvara för utbildning av övrig personal utifrån behoven som kartläggningarna visar. Inom 
exempelvis NPF, ätstörning, hörselvård.
Gruppnivå:
Specialpedagog, kurator och skolsköterska ska genomföra förändringar, eller förtydliganden för elevgruppen 
utifrån kartläggningarna.
Eleverna ska vara med och påverkar det förebyggande arbetet genom klassråd och elevrådet.
Elevhälsan kommer att ta fram riktlinjer för arbete med kost, motion och goda levnadsvanor utifrån behoven 
i kartläggningen.
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Individnivå:
Elevhälsan ska vara delaktig i att utveckla en god relation mellan hemmet och skolan. Exempelvis genom att 
representant för Elevhälsan är med i samtal med mentor, elev och vårdnadshavare. Elevhälsans olika 
professioner arbetar med grupper och individer som behöver förstärkt stöd under sin skolgång.
Elevhälsan ska arbeta hälsofrämjande på tre olika nivåer‐ organisation, grupp och individ.
Organisationsnivå:
Elevhälsoteamet ges, tillsammans med rektor, ansvar för att ta fram skolans likabehandlingsplan, som är en 
del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
Teamet ska även ansvara för skolans drogplan, plan för arbetsmiljö samt krisplan.
Elevhälsoteamet ska arbeta med utbildning av övrig personal.
Gruppnivå:
Skolsköterska, skolkurator och specialpedagog kommer att ansvara för insatser till eleverna där externa 
föreläsare bjuds in. Exempelvis information från närpolisen, till elever, kring droger och näthat, extern 
föreläsare om sömn, ungdomsmottagningen pratar om sex och samlevnad. I de fall tillräcklig kompetens 
finns föreläser personal ur elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet ska vara delaktiga när skolan anordnar fysiska 
aktiviteter utöver skolidrott, såsom exempelvis friskispass, danskvällar, hajk, och yoga.
Individnivå:
Eleven erbjuds hälsosamtal med skolsköterska och trivselsamtal med skolkurator.

Skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog och rektor träffas regelbundet under läsåret. Skolläkare 
deltar vid behov, såsom vid analys av kartläggning. Elevhälsans samtliga professioner finnas tillgänglig för 
samtal i individärenden som tidigare anmälts till teamet.
Skolkurator och specialpedagog deltar vid klasskonferenserna regelbundet tillsammans med undervisande 
lärare och mentorer.
Skolsköterska, skolpsykolog, kurator, specialpedagog deltar vid arbetsplatsträffar regelbundet. Även här 
deltar skolläkare vid behov.
Rektor rapporterar löpande till huvudmannen.

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses.

Studie‐ och yrkesvägledare kommer att finnas tillgänglig för samtliga elever samt också nåbar/kontaktbar via 
mail och telefon. Anvisat arbetsrum för studie‐ och yrkesvägledare ska finnas på skolan.
Studie‐ och yrkesvägledaren (SYV) ska informera alla elever i årskurs 1 om vad som krävs för att nå en 
gymnasieexamen. I slutet av åk 1 väljer eleverna kurser till sitt individuella val i åk 2. SYV går då tillsammans 
med undervisande lärare igenom kursernas innehåll och eventuella framtida konsekvenser av olika val. 
Särskild vikt ska läggas på att motverka könsstereotypa val utan istället ska varje elev ges goda möjligheter 
att göra väl underbyggda val utifrån elevens intresse och målbild.
SYV kommer att gå igenom de individuella valen i åk 2 inför valet till åk 3. I åk 3 kommer fokus främst vara 
på eftergymnasiala utbildningar och arbetsliv. Denna info ska ges redan i åk 1 och 2 men i större och 
fördjupad omfattning i åk 3. Vidare så ska SYV ge både individuell‐ som gruppvis vägledning. SYV får i 
uppdrag att utbilda och informera skolans övriga personal. SYV ingår i skolans systematiska kvalitetsarbete 
och det ska av rektor finnas särskilt framtagna mål för SYV:s verksamhet.

 
 

 

7. Elevens utveckling mot målen
 
 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den
ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.

Den ordinarie undervisningen ska anpassas efter elevernas behov.
Extra anpassningar är aktuella när eleven trots detta visar svårigheter att nå kunskapskraven. Dessa insatser 
ska sättas in så tidigt som möjligt för att ge eleven bästa förutsättningar. 
Arbetsgång när elev visar svårighet att nå kunskapskrav:
Undervisande lärare informerar mentor. 
Mentor träffar eleven för att diskutera elevens behov. 
Mentor kartlägger elevens behov med elevens undervisande lärare samt specialpedagog.
Mentor träffar eleven för att diskutera den planerade extra anpassningen. 
Extra anpassning sätts in.
Undervisande lärare, eller mentor dokumenterar och följer upp.
Undervisande lärare dokumenterar i de fall det endast rör sig om enstaka kurs för eleven, mentor 
dokumenterar om anpassningen är av sådan karaktär att den berör fler kurser. Dokumentationen av extra 
anpassning sker för att synliggöra behov samt för att vara till stöd vid en eventuell pedagogisk kartläggning 
inför ett åtgärdsprogram. De extra anpassningarna löper hela tiden medan det särskilda stödet tillkommer 
om inte de extra anpassningarna är tillräckliga för att tillgodose elevens behov. Extra anpassningar kan ske 
både i grupp och enskilt.
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på en uppgift, genom uppgifter från lärare, 
övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 
att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. 
(skollagen kap 3 §8) Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av 
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särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med 
elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, 
ska han eller hon ges sådant stöd. (skollagen kap 3 §8) 
Rutiner för åtgärdsprogram är utarbetat och åtgärdsprogram upprättas vid behov. Uppföljning ska ske 
kontinuerligt och åtgärdsprogrammet avslutas vid måluppfyllelse. Föreligger sedan/senare ytterligare behov 
av åtgärdsprogram upprättas ett nytt. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. 
Av åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas 
upp och utvärderas. I åtgärdsprogrammet ska en tydlig ansvarsfördelning finnas för åtgärderna fördelade 
på: skola, elev och vårdnadshavare.
Arbetsgången vid särskilt stöd ska ske enligt:
‐ Pedagog som undervisar eleven i ämnet där eleven har svårigheter gör en pedagogisk kartläggning över 
elevens studiesituation.
‐ Vårdnadshavare informeras om eleven inte är myndig. Om eleven är myndig avgör hon/han själv på vilket 
sätt vårdnadshavare ska involveras.
‐ Elevhälsan inklusive specialpedagog kopplas in för att göra en helhetsbild över elevens studiesituation.
‐ Rektor sammankallar till ett möte för att diskutera elevens studiesituation och på sådant sätt kunna sätta in 
eventuella stödåtgärder. Rektor beslutar vilka som eventuellt kallas till mötet förutom mentor, 
undervisandelärare samt specialpedagog.
‐ En kallelse till möte skickas ut till berörd elev/vårdnadshavare, pedagog/pedagoger, mentor, samt elevhälsa 
(i de fall rektor anser att elevhälsan kan tillföra något i ärendet) via rektor.
‐ Utifrån vad som kommer fram i mötet beslutar rektor om ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Mötet 
i sin helhet dokumenteras med minnesanteckningar som införs i elevens elevakt.
‐ Vid ett beslut om att ett åtgärdsprogram ska upprättas görs det i samband med mötet eller med mentor och 
elev/vårdnadshavare vid ett senare tillfälle.
‐ Elev/vårdnadshavare får en kopia av åtgärdsprogrammet. Ett upprättat åtgärdsprogram arkiveras hos 
rektor.
‐ Återkoppling till undervisande pedagog om åtgärderna i åtgärdsprogrammet sker via mentor.
‐ Uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram upprättas efter överenskommen tid. Vårdnadshavare och 
elev är delaktiga vid uppföljningar samt utvärdering. 

 
 

8. Kvalitet och inflytande
 

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
  kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet
  och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
  systematiska kvalitetsarbetet.

Huvudmannen kommer att upprätta och följa en läsårsbaserad process för det systematiska kvalitetsarbetet. 
Den omfattar bland annat ansvar och principer i kvalitetsarbetet, uppföljning och mätpunkter, särskilda 
aktiviteter, och tidsplan för arbetet samt principer för dokumentation. Vid upptäckta brister i kvalitet ansvarar 
huvudmannen för specifika insatser såsom utbildning, handledning, strategistöd samt personalrelaterade 
insatser och åtgärder. Kvalitetsarbetet syftar till att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas, 
genom delaktighet, dialog och måluppfyllelse.
Skolans kvalitetsarbete ska leda till att upprätthålla och utveckla skolans kvalitet. Initialt arbetar vi med dessa 
utvecklingsmål:
‐ Måluppfyllelse
‐ Främja god hälsa
‐ God förberedelse för högre studier/arbetslivet.
Rektor ska ansvara för att all personal från skolstart är medvetna om utvecklingsmålen och överens om hur 
de ska nås. Pedagoger ska ansvara för att elever och vårdnadshavare från start har god kännedom om 
målen som implementeras i kurserna. 
Enheten kommer att arbeta efter en utvecklingsplan som blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. 
Utvecklingsplanen ska behandla skolans kunskapsresultat och det som är en förutsättning för goda resultat 
såsom trygghet och studiero, jämställdhet, elevinflytande, närvaro och elevhälsa. Rektor ansvarar för 
utvecklingsplanen.

Hårda och mjuka värden kommer att utvärderas och analyseras vid varje läsårsslut och detta ska ligga till 
grund för kommande läsårs riktade förbättringsområden. Uppföljningar som ska ligga till grund för 
utvärderingen av utvecklingsplanen ska ske genom; betygsresultat, resultat på nationella prov, omdömen vid 
icke avslutade kurser. Utvecklingsmålen samt målen mot kränkande behandling ska vara en stående punkt 
på arbetslagsmöten och mall för dokumentation för uppföljning ska finnas tillgänglig. I mallen ska 
pedagogerna beskriva nuläge, hur arbetet mot målen fortskrider, vilka strategier som gett framgång, hur 
utvärdering av pågående strategi ska utformas samt plan framåt. Detta för att arbetslaget hela tiden ska 
hålla i arbetet framgångsrikt och utveckla metoder och strategier. För att belysa de mjuka värdena görs 
uppföljning genom elevenkäter, utvecklingssamtal med elev och målsman och mentorssamtal mellan elev och 
mentor. Skolsköterskan ska sammanställa elevhälsosamtal som också de ska analyseras tillsammans med 
elevhälsans professioner. Pedagoger ska följa upp kunskapsresultaten och belysa samband i olika kurser 
kopplat till metodik och didaktik.

Rektor kommer att sammanställa kvalitetsarbetet, nationella mål, skolans utvecklingsplan och målen mot 
kränkande behandling. Analys och  bedömning av skolans utvecklingsbehov ska göras i dialog mellan 
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personal och rektor. Här ska även skolans elever genom exempelvis elevråd delta i dialogen. Rektor 
informerar huvudmannen om skolans utvecklingsbehov. Huvudmannen beslutar sedan om kommande års 
utvecklingsinsatser. Huvudman är ytterst ansvarig för kvalitetsarbetet. Rektor ska ansvara för dokumentation 
samt publicering på skolans intranät och hemsida.
En förutsättning för att kartläggning, analys och uppföljning ska bli relevant är att elever samt skolans alla 
professioner deltar. Pedagoger, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och skolassistenter 
deltar i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån sin del och sina ansvarsområden. 

 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Information för rutiner om klagomålshantering kommer att delges och lämnas till elever och vårdnadshavare 
såväl vid information inför skolvalet som vid läsårsstart. Rutinerna samt blankett för synpunkter och 
klagomål ska också finnas tillgängliga på skolans hemsida på samma sätt som görs för Olinsgymnasiets 
skolenhet. Olinsgymnasiet Skara (olinsgymnasiet.se). Rutinerna ska vara väl kända av personalen.
Alla som driver en skola är skyldiga, enligt skollagen 4 kap. 8§, att ha rutiner för att ta emot och utreda 
klagomål mot utbildningen.
Alla kommer att kunna lämna sina synpunkter och klagomål anonymt eller lämna sitt namn. Om den 
klagande väljer att lämna sitt namn får denne en personlig återkoppling om vilka åtgärder vi har vidtagit 
eller kommer att vidta. Detta ska ske inom 14 dagar. Vi kommer att sammanställa alla eventuella synpunkter 
och klagomål, och använda det som en del i vårt uppföljnings‐ och kvalitetsarbete.
I första hand ska den som har synpunkter eller klagomål på vår verksamhet vända sig till den det berör. 
Därefter följs ansvarsordningen;
• Mentor
• Rektor
• Huvudman/styrelse

Utredning
• När anmälan är mottagen kontaktar rektor huvudmannen/styrelsen för beslut om vem eller vilka som ska 
utreda ärendet. Om klagomålet gäller skolledning/rektor skickas klagomålet direkt till huvudmannen. 
• Ärendet utreds och beslut om åtgärder fattas.
• Rektor eller huvudman återkopplar ärendet till anmälaren om kontaktuppgifter finns.
Bilaga 7: Rutiner för synpunkter och klagomål Olinsgymnasiet

 

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Eleverna ska varje vecka ha samtal med sin mentor där inflytande och deltagande är en del i samtalet. I varje 
kurs skall utvärdering genomföras efter varje moment/tema som vi sedan tar tillvara/beaktar inför nästa 
moment i kursen. Eleverna kommer att genomföra regelbundna klassråd och vara representerade i skolans 
elevråd. En gång per månad ska programråd genomföras med representanter för elever och personal. I 
utvecklingssamtal kommer vårdnadshavare tillsammans med elev, ges möjlighet att utvärdera skolans 
arbete. Skolan ser en stor tillgång i elevers delaktighet och är angelägna om att allas synpunkter och 
delaktighet kommer att tas tillvara.

 
 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 

9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 

Varje läsår kommer att inledas med en gemensam upptakt där personal och elever deltar i olika relaterade 
aktiviteter. Syftet är att teambilda, lära känna varandra och skapa en trygg och positiv miljö och anda inför 
kommande läsår. Här kommer vi att belysa och lyfta allas lika värde och tydligt ge eleven en trygghet i 
dialogen med skolans personal. Personalens arbete med att främja allas lika värde och motverka kränkande 
behandling ska genomsyra skolans verksamhet. Skolan ska även bjuda in föreläsare och personer som 
ytterligare kan höja medvetenheten och förståelsen.
För att upptäcka trakasserier och kränkande behandling har alla vuxna på skolan ett gemensamt ansvar. 
Elev och mentor kommer varje vecka ha ett samtal/avstämningsmöte där detta är en stående punkt. Genom 
regelbundna samtal där eleven känner trygghet och förtroende ska eventuella trakasserier och kränkande 
behandling upptäckas.
Skolan har nolltolerans mot kränkande behandling vilket innebär ett totalt och tydligt förbud. All personal är 
skyldig att aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Detta ska 
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avspegla sig på personalens förhållningssätt mot såväl elever som varandra. Skolan ska arbeta för en hög 
vuxennärvaro där dessa agerar direkt vid misstanke om kränkande behandling eller diskriminering. 
Trivsel‐ och ordningsregler är gemensamma regler och ska utarbetas gemensamt av personal och elever på 
skolan. Reglerna kommer även delges vårdnadshavare och finnas under dokument på skolans hemsida.  
Eleverna ska engageras i likabehandlingsfrågor och det förebyggande och främjande arbetet mot 
diskriminering och kränkande behandling. Detta ska initialt göras genom klassråd och elevråd. Eleverna ska 
bland annat ges möjlighet att föreslå och sedan, tillsammans med personal, genomföra evenemang och 
aktiviteter för att främja arbetet mot kränkande behandling och diskriminering. Aktiviteten kan exempelvis 
vara en föreläsare, en aktuell film som sedan diskuteras, eller andra längre projekt. 
Skolan kommer att arbeta med en handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Planen ska 
följas upp kontinuerligt och utvärderas årsvis. Ansvarig för planen är rektor. I planen ska det finnas en tydlig 
ansvarsfördelning och handlingsplan vid misstanke om kränkande behandling eller diskriminering. I planen 
kommer även det främjande och förebyggande arbetet beskrivas liksom definition av diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling.
Uppföljning av planen ska ske löpande i arbetslaget, klassråd, elevråd samt i elevhälsoteamet.
Utvecklingssamtalen ska ge en möjlighet till uppföljning med vårdnadshavare.
På vårterminen genomförs en omfattande utvärdering som sammanställs av rektor.
Utvärderingen ska ske på personal‐ och elevnivå genom samtal och enkäter. Enkätresultat analyseras av 
elevhälsoteamet och arbetslaget.
Rektor ansvarar för sammanställning av utvärderingen som även är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.

Vid misstanke om trakasserier eller kränkande behandling har all personal skyldighet att anmäla det till 
rektor. Läraren/mentor ska vara lyhörd vid de veckovisa samtal med eleven. Vid samtalen kommer en stående 
punkt vara trygghet och trivsel. All personal ska också vara uppmärksam både vid lektion och rast. Vid minsta 
misstanke om kränkande behandling ska personal kontakta rektor.
Rektor informerar huvudman omgående när denne fått kännedom om ett kränkningsärende. 
Dokumentationen omfattar:
1. vad som har hänt
2. vilka åtgärder som har vidtagits
3. vilka resultat som har nåtts och om uppföljning har skett. Hur kontakterna med vårdnadshavare har 
hanterats.
Lärare/mentor och rektor har enskilda samtal med den/de utsatta, samtal med förövare och samtal med 
vårdnadshavare. Vid behov deltar även representant för elevhälsa. Varje samtal dokumenteras. Åtgärder 
sätts in utifrån behov.
Rektor ansvarar för uppföljningssamtal inom två veckor. Huvudman ansvarar för att det finns systematiska 
rutiner för uppföljning, kommunikation och stöd. I förekommande fall kan ärenden leda till att huvudman 
omedelbart anmäler till diskrimineringsombudsmannen eller polis.
Förekomst av eventuella kränkningsärenden ska vara en stående punkt på möten. All information gällande 
kränkningsärenden dokumenteras av rektor och delges huvudman.
Huvudmannen ansvarar för att all personal fullgör de skyldigheter som anges inom ramen för uppdraget. 
Huvudmannen ska se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av 
eleven. Rektor ska redogöra för, och rapportera om, detta arbete såväl vid regelbundna möten men även i 
kontinuerligt arbete med "Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling".

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
  mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
  människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Rektor kommer att ansvara för att all personal i verksamheten kontinuerligt diskuterar hur de grundläggande 
värdena gestaltas och förmedlas i det dagliga arbetet tillsammans med eleverna utifrån mål och riktlinjer i 
läroplanen. Alla vuxna i skolan ska vara goda förebilder samt väl införstådda med innebörden av detta. 
Elever ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa kunskaper ska eleverna få genom ett 
demokratiskt arbetssätt där elevers inflytande och delaktighet är centralt. Elevens demokratiska kompetens 
ska utvecklas för vår gemensamma framtida demokrati. Eleven kommer att träna och utveckla sin förmåga till 
att argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera och 
debattera. Demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor. Exempel på hur 
värdegrundsarbetet ska genomsyra vår kommande verksamhet;
‐ Vid varje personalsammankomst är värdegrundsfrågor en stående punkt på dagordningen. Vi diskuterar 
vårt förhållningssätt och bemötande utifrån läroplanens mål och riktlinjer.
‐ Vuxna i skolan är förebilder. Vårt förhållningsätt påverkar elevers förståelse och respekt för demokrati, 
mänskliga rättigheter samt vår gemensamma arbetsmiljö.
‐ Den vuxnes viktigaste uppgift är att försöka sätta sig in i hur varje elev tolkar sin omvärld, för att därifrån 
hjälpa eleven till utveckling. De viktiga arbetsuppgifterna blir då att uppmuntra, vidga frågeställningar, 
stimulera fantasin, initiativförmågan, kreativiteten, det kritiska tänkandet och uppmana till egna 
ställningstaganden.
‐ Läraren arbetar tillsammans med eleverna fram regler för arbetet och samvaron i gruppen.
‐ Den demokratiska processen tränas i klassråd och elevråd.
‐ Eleverna deltar i välgörenhetsprojekt för utsatta grupper, med tillhörande diskussion/undervisning så att de 
får ökad förståelse och kan sätta sig in i olika kulturer och livssituationer.
‐ Skolan bjuder in föreläsare från olika kulturer och med olika livserfarenhet för att vidga elevernas förståelse.
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10. Gymnasieskola
 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
 
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet och/eller sökanden ansöker
om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever
kan bedriva en verksamhet med god kvalitet.
 
Om ansökan avser en mindre skolenhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
‐ kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet
‐ ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.

Undervisningen utgår från att ge eleverna goda förutsättningar att inhämta och utveckla de kunskaper, 
färdigheter och värden som anges i skollag, läroplan och examensmål. Undervisningens arbetsformer 
kommer att planeras så att de främjar alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En 
viktig utgångspunkt i all undervisning är att den, oavsett ämne, i sina arbetsformer kommer att förmedla och 
förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar vårt 
samhälle vilar på.
Undervisningen, utifrån den garanterade undervisningstiden, är lärarledd och schemalagd. Planeringen av 
undervisningen sköts av undervisande lärare i samråd med eleverna och rektor säkerställer undervisningens 
upplägg via bland annat de pedagogiska samtalen i början av läsåret. Det sker ett uppföljande samtal med 
undervisande lärare (medarbetarsamtal) runt årsskiftet och skolan utvärderar kontinuerligt undervisningens 
kvalitet dels genom elevutvärderingar, dels genom auskultationer av rektor, specialpedagog samt andra 
lärare.
Varje lärare kommer i sin undervisning att använda arbetsformer som tar hänsyn till elevens individuella 
förutsättningar, erfarenheter, drivkrafter och intressen.
Utbildningen i sin helhet och undervisningen i synnerhet, oavsett ämne, syftar också till att främja varje elevs 
allsidiga personliga utveckling till en aktiv, kreativ, kompetent och ansvarskännande person.
Under elevens första år kommer gymnasiegemensamma ämnen att varvas med breda och grundläggande 
programgemensamma karaktärsämneskurser och inriktningkurser. Eleverna kommer att få lära sig att 
hantera verktyg och centrala begrepp och får en bred orientering inom ramen för utbildningens område. 
Under elevens andra år läggs ett större tidsmässigt fokus på programgemensamma karaktärsämneskurser 
och inriktningkurser.
Under elevens tredje år läggs ett ytterligare tidsmässigt fokus på inriktningkurserna och kurserna inom 
programfördjupningarna.

Olinsgymnasiets ekonomi är god, och förändringar inom det planerade elevantalet påverkar inte skolans 
ekonomi. Organisatoriskt så byggs en flexibel organisation där förändringar i antalet elever, både det totala 
antalet som antalet mellan program, inte påverkar kvaliteten, ekonomin eller undervisningen. 
Gymnasiegemensamma ämnen och programgemensamma kurser sam läses mellan programmen.
Ett långsiktigt och omfattande rekryteringsarbete för att säkerställa behöriga lärare inom yrkesämnen inleds 
av rektor under hösten 2021.
Olinsgymnasiets ansökan om att etablera Olinsgymnasiet Falköping har haft ett stort medialt intresse. Detta 
har inneburit att vi redan nu haft kontakt med såväl behöriga lärare som rektorer som visat sitt intresse för 
att arbeta på Olinsgymnasiet Falköping.  
Med erfarenhet av tidigare rekryteringar i såväl nyetableringar som utökningar känner vi oss trygga i att 
kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och med god kvalité.

 

10.2 Utvecklingssamtal
 Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 

10.3 Mottagande till gymnasieskolan
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.
 
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.
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10.4 Färdighetsprov
 Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.

 
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
‐ vilka program/inriktningar som avses
‐ hur provet kommer att genomföras
‐ vilka moment som ingår i provet
‐ hur bedömningen och poängsättningen av provet går till
‐ hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.

 
 

11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

 

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

11.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Infoga program

 
 

11.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

 

11.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

11.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

 

11.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

 

11.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga
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12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 
 

12.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/73 

§ 21 Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - utökning av 
gymnasiesärskola vid Olinsgymnasiet i Skara 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa 
lägeskommunen Skaras beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola vid 
Olinsgymnasiet Skara i Skara kommun från och med läsåret 2022/2023. 
Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - 

utökning av gymnasiesärskola vid Olinsgymnasiet i Skara”, 
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-02-15. 

 Remiss från Skolinspektionen 2021-02-04, dnr 2021:630.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-15 
 
Ärendenummer 
2021/73 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen 
- utökning av gymnasiesärskola vid Olinsgymnasiet i Skara 
 
Ärendet 
Olinsgymnasiet i Skara AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande 
som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasiesärskola vid 
Olinsgymnasiet Skara i Skara kommun från och med läsåret 2022/2023. 
Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj. 
 
Lägeskommunen Skara väntas fatta beslut i frågan senast den 22 april. 
 
Beslutsunderlag 
 Remiss från Skolinspektionen 2021-02-04, dnr 2021:630 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Skolinspektionen
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Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasiesärskola
 
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2022/2023

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Skara kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Olinsgymnasiet i Skara AB

Organisationsnummer/personnummer
556999‐8932

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Olinsgymnasiet Skara

 
 

 

1. Sökanden och kontaktperson
 

1.1 Uppgifter om sökanden
Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Olinsgymnasiet i Skara AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556999‐8932

Utdelningsadress Box 45

Postnummer 53221

Ort SKARA

 
 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.

 
Lägg till bilaga
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1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
 
Om detta är fallet, redogör utförligt för
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Kristian Wejshag

E‐postadress kristian@musiccenter.se 

Telefon arbetet 0511‐16800

Mobil 070‐572 29 13

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Huvudman

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 
 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Olinsgymnasiet Skara

Utdelningsadress Box 45

Postnummer 532 21

Ort SKARA

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

16555851

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.

Det nya namnet anges här.

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program och årskurs.
 
Nationellt program Programmet för estetiska verksamheter

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk4 Totalt
Läsår 1 2 5 5 12

Nationellt program Programmet för fordonsvård och godshantering

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk4 Totalt
Läsår 1 6 1 4 2 13

Infoga program

Totalt antal elever vid skolenheten 25
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
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‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

Skolenheten Olinsgymnasiet Skara  har idag verksamhet inom två program på gymnasiesärskolan. 
Olinsgymnasiet Skara ansöker nu om att utöka med ytterligare ett program inom gymnasiesärskolan. Denna 
ansökan avser programmet för hälsa, vård och omsorg.
Lokaler gällande undervisning av de gymnasiegemensamma ämnena inryms inom befintlig byggnad.  Vid en 
beviljad utökning ges möjlighet att samläsa de gemensamma ämnena inom alla programmen. För de ämnen 
inom programfördjupningen som kräver nytillkomna speciallokaler kommer detta tillgodosetts genom att vi 
etablerar metodrum inom befintlig byggnad. Övriga speciallokaler (idrott och hälsa samt hemkunskap) 
kommer inte att påverkas av utökningen. 
Olinsgymnasiets ekonomi är god och följer de prognoser och budgetar som skapats från verksamhetens start 
2016 och utvecklats sedan dess. En utökning enligt ansökan görs således uteslutande med eget kapital. 
Antalet lärartjänster påverkas till viss del. I skrivande stund är vi inne i en rekryterings fas där vi har fler 
behöriga sökande pedagoger än vårt behov är inför läsåret 2021/2022. Vi har även säkerställt behörig lärare 
inom den programfördjupning som ansökan avser. 
En utökning skulle vidare innebära en större och stabilare verksamhet inom vår gymnasiesärskola. Intresset är 
stort och uttalat för det ansökta programmet.

 

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

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

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

 

1.12 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan. 

 
 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 

 

2.1 Nationellt program
Ange vilka nationella program eller individuellt program samt antalet utbildningsplatser ansökan avser.
 
Nationellt program Programmet för hälsa, vård och omsorg

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk4 Totalt
Läsår 1 4 4

Läsår 2 4 4 8

Läsår 3 4 4 4 12

Fullt utbyggd
verksamhet

4 4 4 4 16

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk4 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

4 4 4 4 16

 

   
 

2.2 Gymnasiesärskolan ‐ fullt utbyggd verksamhet
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Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2025

 

   
 

2.3 Gymnasiesärskolan ‐ elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt.  Elevprognosen ska visa ett riktat intresse från målgruppen till den
planerade utbildningen och skolenheten.
 
I ansökan ska sökanden redogöra för hur intresset från målgruppen till den planerade utbildningen och
skolenheten undersökts samt vilka kontakter som tagits med exempelvis kommuner och vårdnadshavare.
 
Av redogörelsen bör följande framgå:
‐  namn och kontaktuppgifter till kommunala tjänstemän som kontaktats
‐  tidpunkt då kommunen/kommunerna kontaktats
‐  hur många elever/vårdnadshavare som kontaktats och hur många av dessa som visat intresse för den
   sökta utbildningen
‐  tidpunkt då elever/vårdnadshavare kontaktats
‐  vilken information om huvudmannen och den planerade skolenheten som elever/vårdnadshavare fick vid
   detta tillfälle
‐  att elever/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
   fristående skola.
 
Redovisat elevunderlag ska ligga till grund för verksamhetens budget.

Olinsgymnasiet Skara har bedrivit verksamhet inom gymnasiesärskola sedan 2016. Idag går 25 elever 
sammanlagt på skolans två program och till hösten 2021 är antalet elever 34. Intresset för Olinsgymnasiet 
och programmen inom gymnasiesärskolan är stort. Skolan har under sina fem aktiva år etablerat mycket 
goda relation med de grundsärskolor som finns i vår region. 
Besöken från grundsärskolorna startar redan i åk. 8 (för vissa redan i åk. 7) och är flera till antalet. Eleverna 
besöker skolan både i grupp och individuellt. Många elever behöver känna in såväl miljön, kamrater och 
personal över längre tid. 
Vi har en god och nära dialog med personal, elever samt målsmän till elever på grundsärskolan. Vi har under 
flera år mött ett uttalat intresse för programmet för hälsa, vård och omsorg på gymnasiesärskolan. Flera 
elever har valt att söka ett annan program som erbjuds på skolan men hade hellre valt programmet för hälsa, 
vård och omsorg om programmet erbjudits vid Olinsgymnasiet Skara.

Utifrån detta har vi kartlagt intresset för Programmet för hälsa, vård och omsorg och fastställt att ett stort 
intresse finns för att läsa programmet om det erbjuds på Olinsgymnasiet Skara från 2022.  

Intresset finns från 4 elever (2 elever från Skara, 1 elev från Lidköping och 1 elev från Vara) med skolstart 
2022 och från 3 elever (1 elev från Skara, 2 elever från Lidköping) med skolstart 2023. 

Lägg till bilaga

 

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 
 

3. Ekonomi
 

 

3.1 Sökandens budget
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudgeten avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.
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Beräkningar av kostnaderna är till stor del gjorda utifrån huvudmannens erfarenhet från tidigare 
etableringar och utökningar. Olinsgymnasiet Skara startade sin verksamhet 2016 vilket ger goda kunskaper 
om kostnader inom flera poster i budgetarbetet för ansökt utökning vid skolenheten. Genom att löpande 
arbeta med såväl budgetarbete som utfall av densamma har vi god kännedom om flera av de kostnader som 
följer med en utökning såsom den ansökta. 
Olinsgymnasiets budgetarbete är långsiktigt. Huvudmannen Kristian Wejshag har arbetat med ekonomiska 
budgetarbeten för skola (i olika former) sedan 2003 och har på så sätt införskaffat sig goda kunskaper inom 
budgetarbete. Detta sammantaget gör att vi känner oss trygga i en verksamhet med god kvalitet och med 
varaktighet över tid.
Budgeten för utökningen av Olinsgymnasiet Skara är mycket väl genomarbetad och underbyggd och vi är 
trygga med resultatet. 

 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Bifogat finns årsredovisningar och aktuel balans‐ och resultatrapport för Olinsgymnasiet i Skara AB samt 
ägaren Wejshag Invest AB. 

Bifogat finns även ägarförhållande i organisationsplan 

Se bilaga 1, 2, 3, 4 och 9. 

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform.
 
Av redogörelsen ska framgå
 
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen
 
Grundbeloppet är i enligthet med riksprislistan 2020 då lägeskommunerna inte erbjuder programmet. 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.

Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågåendeverksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

Lägg till bilaga
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.

Lägg till bilaga

 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
 
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
 Antal elever 38 40 42

 Antal lärare 7.1 7.4 7.7

 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasiesärskola

13881400 Kommunalt bidrag
gymnasiesärskola

13881400 14612000 15342600

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       

Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 13881400 Summa intäkter 13881400 14612000 15342600

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning 826550     Skolledning 826550 826550 826550

    Lärare
gymnasiesärskola

4852800     Lärare
gymnasiesärskola

4852800 5253200 5500860

    Övrig personal 2901600     Övrig personal 2901600 2901600 2901600

    Administration 562500     Administration 562500 562500 562500

    Rekrytering 5000     Rekrytering 5000 5000 5000

    Fortbildning 245000     Fortbildning 245000 245000 245000

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 1064000     Lokalkostnad 1064000 1107200 1252560

    Kostnader för
    speciallokaler

54500     Kostnader för
    speciallokaler

54500 54500 54500

    Möbler        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

88000     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

88000 88000 88000

    Telefon, kopiator mm        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

614500     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

614500 614500 614500

    Datorer    

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering 22000     Info och
annonsering

22000 22000 22000

    Elevhälsa 735000     Elevhälsa 735000 735000 735000
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    Skolmåltider 259920     Skolmåltider 259920 273600 287280

    Försäkringar 13500     Försäkringar 13500 13500 13500

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

87400     Studie‐ och
    yrkesvägledning

87400 87400 87400

    APL‐handledning 18500     APL‐handledning 18500 18500 18500

    Övriga utbetalningar     Övriga kostnader 338814 366120 385426

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler

        Datorer 78200 79468 80736

        Telefon, kopiator
mm

165000 165000 165000

Summa utbetalningar 12350770 Summa kostnader 12932784 13418638 13845912

Över/underskott 1530630 Vinst/förlust 948616 1193362 1496688
 
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

4. Lokaler
 
 

 
 

 

4.1 Lokaler
Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

Se sepciallokaler.
Utbildningen bedrivs i övrigt i samma lokaler som gymnasiesärkskolans andra program. Inga förändringar till 
följd av utökningen behövs i övrigt. 

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.
 
Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Hem och konsumentkunskap
Hem och konsumentkunskap Ändamålsenliga lokaler hyrs av Skara kommun, ‐Stureplan (Skaras 
ungdomenshus) Avstånd mellan Stureplan och Olinsgymnasiet  är 120m. Kontaktperson hyra stureplan: 
Malin Walette, malin.walette@skara.se 

Idrott och hälsa
Idrott och hälsa Ändamålsenliga lokaler hyrs av Skara kommun,‐ Vilan‐hallen. Avstånd mellan 
Olinsgymnasiet och Vilan‐hallen är 275m.  Kontaktperson hyra Vilanhallen: Ing‐Marie Elmgren. ing‐
marie.elmgren@skara.se

Naturvetenskapliga ämnen

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
För programmet hälsa, vård och omsorg skapas på skolan ett metodrum‐ Ett rum för praktisk metodövning, 
där eleven kan lära sig praktiska moment inom kurserna för programmet samt inför sin APL. Metodrummet 
ska vara utrustat med tidsenliga hjälpmedel för omvårdnad och sjukvårdsmaterial för att förbereda eleven på 
vanligt förekommande arbetsmoment som ingår i utbildningen. Metodrummet kommer att skapas inom 
befintlig skolenhet. 
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5. Skolenhetens ledning och personal
 

 

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och

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

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasiesärskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation
som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

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

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasiesärskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

1 0.5 1 0.8 1 1 1 1

Antal elever per lärare, läsår 1 8
Antal elever per lärare, läsår 2 10
Antal elever per lärare, läsår 3 12
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 16
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

13 7.1 13 7.4 13 7.7 13 7.7
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.

 
 

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

Pedagogiska assistenter, elevassistenter. 

 
 

 

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

 

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program.
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Program Veckor

Programmet för hälsa, vård och omsorg 22

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

Olinsgymnasiet har ett väl utbyggt kontaktnät sedan starten 2016. Vi har mycket goda kontakter inom såväl 
kommun som näringsliv. För utökningen med programmet Hälsa vård och omsorg har kontakt tagits med: 
Skara kommun Laila Skantz 0703225067, laila.skantz@skara.se
Skara Hälsostudio, Eva Bohman 0511‐215 56 
Svenska kyrkan, Åsa Wikman 0511‐26521 Församlingschef Skara/ verksamhetsansvarig Diakonhuset 
Planeten. 
Ovanstående  är mycket positiva till att ta emot elever från Olinsgymnasiet för APL. Vi arbetar också aktivt för 
att eleverna ska få möjlighet att genomföra APL i sin hemkommun. Detta gör att vi ständigt utökar vårt 
kontaktnät utifrån elevernas behov och önskemål. 

 

6.4 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
Av beskrivningen ska framgå
 
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledaren som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet
för uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

Huvudmannen kontaktar/ tillfrågar bransch och arbetsgivare. Huvudmannen genomför ett 
informationstillfälle för arbetsgivare och/eller handledare. Skolan har huvudansvaret för elev under APL 
placering. Vi erbjuder alla handledare en handledarutbildning. En informativ handledarutbildning 
innehållande; handledarrollen, gymnasiesärskolan‐programmet för estetiska verksamheter, skolverkets 
riktlinjer, kursinformation, samarbete skola‐APL‐plats. Kursen innehåller även arbetsmiljö och säkerhet. Eleven 
är inte anställd i företaget på APL plats och äger inte rätt till lön. Eleven ska likställas med arbetstagare vid 
tillämpning av arbetsmiljölagen med tillhörande förordning om minderårig i arbetslivet (AFS 1996:1) 
Företag/institutioner ansvarar för att arbetsmiljölagen och tillhörande föreskrifter följs.

 

6.5 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

Ansvarig pedagog betygsätter elev i kurs. Skolans ansvariga pedagog informerar elev inför APL period och 
placering. Elev får grundlig information om kurs (där APL ingår) kursmål, centralt innehåll och APL delens 
omfattning och innehåll. Detta samlas i en pärm tillsammans med övrig information om APL‐platsen och 
utbildning, kurser, kursmål, APL uppgifter, praktisk information som ex. försäkring, APL lärare/kontaktperson 
och telefonnummer etc. Huvudmannen ansvarar för att handledare är informerad och väl förtrogen med 
utbildningens mål och innehåll. Handledarutbildning kommer att erbjudas och handledarträffar genomföras 
kontinuerligt. Pedagog/APL lärare från skolan står som kontaktperson och som stöd för handledare. APL 
besök från skolan ska ske och vid behov finns också APL lärare tillgänglig för samtal samt ytterligare besök. 
För att säkerställa att momenten i kursen på APL‐platsen är genomförda besöker APL lärare APL plats och 
elev. Matriser finns som ett stöd för handledare. Trepartssamtal genomförs; elev, handledare och APL lärare.

 
 

7. Övrigt 
 
 

7.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/80 

§ 22 Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - ansökan om 
nyetablering av gymnasieskola Realgymnasiet i Skövde 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

 Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att följa 
lägeskommunen Skövdes beslut. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun från och med läsåret 2022/2023. 
Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen - 

ansökan om nyetablering av gymnasieskola Realgymnasiet i Skövde”, 
nämndsekreterare Johanna Aldén, 2021-02-15. 

 Remiss från Skolinspektionen 2021-02-10, dnr SI 2021:559
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-15 
 
Ärendenummer 
2021/80 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på remiss från Skolinspektionen 
- ansökan om nyetablering av gymnasieskola Realgymnasiet i 
Skövde 
 
Ärendet 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid 
Realgymnasiet i Skövde i Skövde kommun från och med läsåret 2022/2023. 
Tidaholms kommun har getts möjlighet att avlämna yttrande över ansökan i 
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Yttrandet ska vara 
Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj. 
 
Lägeskommunen Skövde väntas fatta beslut i frågan senast den 3 maj. 
 
Beslutsunderlag 
 Remiss från Skolinspektionen 2021-02-10, dnr SI 2021:559 

 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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

 
Sändlista 
Skolinspektionen
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Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

gymnasieskola
 

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2022

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Skövde kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Lärande i Sverige AB

Organisationsnummer/personnummer
556571‐5892

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Realgymnasiet i Skövde

 
 

 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Lärande i Sverige AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556571‐5892

Utdelningsadress Slottsgatan 105

Postnummer 60222

Ort Norrköping

 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

Lägg till bilaga

1.3 Offentligt inflytande
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Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Patrik Wigelius

E‐postadress patrik.wigelius@larande.se

Telefon arbetet 070 8600034

Mobil 070 8600034

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Etableringsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

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

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

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

 

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan. 

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

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

157

https://skolinspektionen.se/globalassets/01-inspektion-och-tillstand/tillstand/ansokan-dokument/2021-medgivande-aterkalla-vid-byte-av-huvudman.docx


Inriktning Djurvård

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 10

Läsår 2 10 10 20

Läsår 3 10 10 10 30

Fullt utbyggd
verksamhet

10 10 10 30

Nationellt program Naturbruksprogrammet                              

Inriktning Hästhållning

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 10

Läsår 2 10 10 20

Läsår 3 10 10 10 30

Fullt utbyggd
verksamhet

10 10 10 30

Nationellt program Naturbruksprogrammet                              

Inriktning Naturturism

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 10

Läsår 2 10 10 20

Läsår 3 10 10 10 30

Fullt utbyggd
verksamhet

10 10 10 30

Infoga
 
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

30 30 30 90

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2024

 

   
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
  intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
  fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

En aktuell elevprognos genomförs av NOVUS på uppdrag åt Lärande i Sverige AB. Undersökningen sker under 
december 2020‐ januari 2021. Urvalet sker slumpmässigt bland elever i kommunen födda 
2006.Vårdnadshavare /elev har informerats om att Realgymnasiet är en fristående skola samt vilka 
program/inriktningar undersökningen avser. Den information som delges Vårdnadshavare/elev samt 
frågeställningar och svarsalternativ samt antal tillfrågade bifogas ansökan. Elevprognosen visar att 
tillräckligt stort elevantal finns för att verksamheten skall kunna bedrivas stabilt och kontinuerligt
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2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
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‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 

3. Ekonomi
3.1 Sökandens budget

Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering, det
vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se vidare
under avsnitt 3.7 för likviditetsbudget samt 3.8 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Lärande i Sverige AB använder ekonomiska beräkningsprinciper som via vår beprövade erfarenhet har visat 
sig vara såväl långsiktig som en bidragande faktor till vår kvalitet. Realgymnasiets ekonomiska och
kvalitativa resultat över tid visar att de beräkningar vi använder fungerar och levererar goda elevresultat. I
det systematiska kvalitetsarbetet sammanställs och analyseras varje år resultatet på enhets‐ och
huvudmannanivå i en resultatrapport. I resultatrapporten följer huvudmannen kvalitetsutvecklingen på varje 
enhet. Jämförelser görs över tid och, då möjligheten finns, med motsvarande siffror för riket bland annat via 
Skolverkets jämförelsetal. Vid behov stöttas enskilda enheter med de resurser som bedöms nödvändiga för att 
bibehålla en hög kvalité. Realgymnasiets ekonomiska resultat över tid, tillsammans med de goda 
elevresultaten, visar att vi kan kombinera en god varaktig kvalitet med de beräkningsprinciper vi använder.
Angående post Avskrivningar på telefon och kopiator tar vi inte upp kostnader för avskrivning eftersom vi
leasar kopiatorer och tar kostnaden direkt för telefoner. Kostnaderna för telefon och kopiator finns med i post 
Övriga kostnader tillsammans med service och studieresor mm.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut inklusive revisionsberättelse för senast avslutade räkenskapsår om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Årsredovisning för Lärande i Sverige AB bifogas (p3.2) liksom för moderbolaget Lärandegruppen i Sverige AB, 
inkl. koncernredovisning (p3.4). Lärande i Sverige AB (LIS) är i kommissionärsförhållande med
Lärandegruppen i Sverige AB (LGAB) p.g.a behovet av momsgrupp. En effekt av kommissionärsförhållandet 
är att årets resultat förs över till LGAB i samband med årsbokslut. Vinsten i LGAB finns till förfogande för 
koncernens utveckling och satsningar och kan återföras till LIS för finansiering av utveckling och tillväxt.
Bilaga: Årsredovisning Lärande i Sverige (LIS)
Årsredovisning Lärandegruppen i Sverige AB bifogas
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3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Grundbelopp: Naturbruk inriktning djur 202 545 kr /elev, Naturbruk inriktning skog 239 232 kr /elev hämtat från 
prislista distribuerad av Västra Götalandsregionen med vilken Skövde har samverkan. 
                                                                                                                                                                               
Ersättning enligt de nya inriktningarna Djurvård/Hästhållning samt Naturturism finns ej tillgängligt. 
           
Totalt antal elever per år Hästhållning/Djurvård 20, 40, 60, Naturturism 10, 20, 30
Kommunalt bidrag
Läsår 1: 20 * 202 545 + 10 * 239 232 = 6 443 220 kr
Läsår 2: 40 * 202 545 + 20 * 239 232 = 12 886 440 kr
Läsår 3: 60 * 202 545 + 30 * 239 232 = 19 329 660 kr
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3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐ underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.

Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

Lärande i Sverige AB genererar under löpande år en god vinst och stabilt kassaflöde och har så gjort under
många år. Det finns med andra ord en stark finansiell uthållighet i Lärande i Sverige. Skulle ändock behov
uppstå pga av expansionskostnader och negativt resultat från en skolenhet kan moderbolaget/kommittenten
Lärandegruppen i Sverige AB tillskjuta kapital när så helst det finns ett behov. Lärandekoncernen har en
mycket stabil finansiell situation vad gäller såväl soliditet som likviditet. En beräkning av totala 
investeringskostnader År före start och Läsår 1 samt ev negativt resultat Läsår 1 för
alla sökta program/orter i januari 2021 ger en kassaeffekt på totalt ca 13 mkr, vilket utan svårigheter kan
finansieras av Lärande i Sverige AB.
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Inga övriga inbetalningar/intäkter finns upptagna i budgeten.
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3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

År före start
Rekrytering 100 000 kr
Info och annonsering 200 000 kr
Läsår 1 Investeringar
300 000 kr Fastighetsrelaterat redovisat i Lokalkostnad
500 000 kr Speciallokaler redovisat i Kostnader för speciallokal
1 050 000 kr Inventarier redovisat i Möbler
180 000 kr IT infrastruktur redovisat i Kontorsutrustning
270 000 kr Datorer redovisat i Datorer
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Fastighetsrelaterat, speciallokal, delar av inventarier samt IT infrastruktur beräknas utifrån
Lärandes tidigare nystartsprojekt. Datorer och delar av inventarier baseras på Lärandes kostnad per
enhet multiplicerat med antal elever.
Investeringarna beräknas i juli och augusti innan skolstart. Finansiering sker med egna medel enligt
punkt 3.4.

 

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

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    

Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

    Kommunalt bidrag
gymnasieskola

6443220 6443220

Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel 300000 Finansiering med egna medel 2636706 2936706

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0

Summa inbetalningar 300000 Summa inbetalningar 9079926 9379926

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning     Skolledning 924700 924700

    Personal/lärare     Lärare gymnasieskola 2569200 2569200

        Övrig personal 231957 231957

    Administration     Administration 525090 525090

    Rekrytering 100000     Rekrytering 60000 160000

          Fortbildning 28575 28575

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra     Lokalhyra 972000 972000

    Speciallokaler     Speciallokaler 506000 506000

    Möbler     Möbler 1050000 1050000

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 189000 189000

    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 0

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

765000 765000

    Datorer     Datorer 270000 270000

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering 200000     Info och annonsering 200000 400000

        Elevhälsa 336501 336501

        Skolmåltider 293700 293700

    Försäkringar     Försäkringar 10500 10500

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

36703 36703

        APL‐handledning 30000 30000

    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 81000 81000

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 300000 Summa utbetalningar 9079926 9379926

Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
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3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag gymnasieskola 6443220 12886440 19329660

Övriga intäkter

Summa intäkter 6443220 12886440 19329660

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning 924700 982494 953597

    Lärare gymnasieskola 2569200 4037315 6055973

    Övrig personal 231956 463912 695868

    Administration 525090 873024 1309536

    Rekrytering 60000 60000 60000

    Fortbildning 28575 41190 57825

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 732000 1404000 2076000

    Kostnader för speciallokaler 106000 112000 118000

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 69000 78000 87000

Läromedel      

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

765000 1530000 2295000

Övrigt      

    Info och annonsering 200000 200000 200000

    Elevhälsa 336501 338541 336501

    Skolmåltider 293700 587400 881100

    Försäkringar 10500 21000 31500

    Studie‐ och yrkesvägledning 36703 73406 110109

    APL‐handledning 30000 60000 90000

    Övriga kostnader 81000 162000 243000

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler 210000 300000 390000

    Datorer 90000 180000 270000

    Telefon, kopiator mm

Summa kostnader 7299925 11504282 16261009

Vinst/förlust ‐856705 1382158 3068651
 
 
 
 

 

3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

N/A
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4. Lokaler
 
 

4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten. Resultatet meddelas huvudmannen i ett beslut.

Lärandegruppen AB har en fastighetsavdelning som specialiserat sig på att ta
fram och utrusta lämpliga lokaler för våra skolor. Fastighetsavdelningen har ett upparbetat nätverk av
fastighetsägare, mäklare, arkitekter. Här ingår också byggare på de orter vi verkar och/eller vill starta.
Våra lokala rektorer ingår tillsammans med Etableringschef och Regionchefer i det team som planerar 
nya
eller utökade lokaler. Via rektor och dennes team på skolan inkluderas då även den pedagogiska
verksamheten i lokalsök och byggnation. Lärande tecknar inga hyresavtal innan beslut om tillstånd getts 
samt tid för överklagan gått ut. Däremot görs alla förberedelser för start så denna kan ske så smidigt som 
möjligt då beslut fattats av Skolinspektionen. Enheten Realgymnasiet i Umeå kommer att ligga i de 
centrala
delarna av Umeå för att möjliggöra enkel inpendling till skolan.

 

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

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas  i speciallokaler utanför skolenheten

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen.

Idrott och hälsa
Skolan kommer att hyra lokaler för delar av kursen idrott och hälsa externt i skolans närområde
Verksamhet kommer även att förläggas i utomhusmiljöer, badhus, gym och liknande miljöer för att tillgodose 
elevernas utbildning.

Naturvetenskapliga ämnen
Lokaler och utrustning för att täcka behovet inom de Naturvetenskapliga ämnena som bedrivs inom aktuella
program kommer att finnas på skolan

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Naturbruksprogrammet, inriktning Djurvård, kommer att finnas inrymda i skolan. Enligt realgymnasiets
koncept kommer det att finnas speciallokaler och utrustning för att bedriva undervisning inom inriktning 
djurvård på skolan. Inom inriktning  Hästhållning kommer samarbetsavtal med lokala anläggning för 
hästhållning tecknas och karaktärskurserna genomförs ofta i samverkan med andra aktörer. Detta sker i 
skolans egna lokaler såväl som hos vår samarbetspartner för att tillgodose eleverna kunskaper inom alla 
ämnen och kurser.  Inom Naturturism använder vi förutom skolans egna lokaler även välkända 
samarbetspartners för att säkra elevernas tillgång till relevanta miljöer. Exempel på miljöer och partner är STS,  
Friluftsfrämjandet, SLAO, Svenska kanotförbundet, Svenska klätterförbundet.  

 

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser ge eleverna tillgång
till ett skolbibliotek.

Skolbibliotek kommer att finnas i skolans lokaler. Skolbiblioteket är en viktig del av skolans pedagogiska
verksamhet och byggs därför upp på varje enhet. Skolbiblioteket kommer att bestå av såväl böcker som olika 
digitala media och innehålla både facklitteratur inom aktuella ämnen samt skönlitteratur. Ett basutbud 
kommer att finnas vid skolstart. Detta kommer sedan att byggas på i samverkan med personal och elever för 
att ge ett ökat inflytande på innehållet i skolbiblioteket. Biblioteket kommer att anpassas till elevers olika 
behov genom att det t.ex. kommer att finnas ett urval av litteratur på olika nivåer för att möjliggöra 
fördjupade studier. Alla elever kommer att ha tillgång till en personlig bärbar dator. Därmed kommer 
eleverna att ha god möjlighet att utnyttja söktjänster, uppslagsverk, databaser och multimedia av olika slag 
och denna resurs kommer att användas även av lärarna i undervisningen.
Skolbiblioteket är en gemensam och ordnad resurs för elever och lärare och skall stödja elevens lärande. I ett 
ökat digitaliserat samhälle blir skolans stöd till elevernas faktainsamlande och kritiska tänkande än viktigare. 
Skolbiblioteket blir här ett viktigt redskap. En biblioteksansvarig finns som ansvarar för bibliotekets 
administration och planering av aktiviteter i och runt biblioteket. Realgymnasiets skolbibliotek skall vara en 
naturlig pedagogisk plats i skolmiljön där elever och personal använder innehållet för att stödja elevens 
lärande. Personalen planerar och använder därför biblioteket som en naturlig del av skolans verksamhet där 
eleverna skall känna sig bekväma och förtrogna med hur biblioteket kan stödja och utveckla lärandet. 
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Lärande Sverige AB har i sin centrala organisation en ansvarig med uppgift att säkra huvudmannens ansvar 
och stärka skolbibliotekets roll ytterligare

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 
  

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

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

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse för hur
lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

9 4.2 10 6.6 13 9.9 9.9
 
Antal elever per lärare, läsår 1 7
Antal elever per lärare, läsår 2 9
Antal elever per lärare, läsår 3 9
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 9

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna på Realgymnasiet organiseras i arbetslag, där såväl lärare inom gymnasiegemensamma ämnen
som karaktärsämnen ingår. Samtliga resurser kommer att finnas på skolenheten från start. Under
etableringsskedet kan vissa resurser delas med andra Realgymnasier för att på så sätt garantera att alla
resurser finns med från start. Rektor kommer att anställas på 100 % under vårterminen innan skolan startar
och kan då vara delaktig i rekrytering och anställning av personal. En tät samverkan med Lärandes centrala
resurser och med andra skolenheter inom Lärande Sverige AB säkrar att organisationen på skolan redan
från år 1 kan ge eleverna en hög kvalitet och goda förutsättningar till en hög måluppfyllelse.

 
 

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

Centrala skolfunktioner som t.ex. skolchef, central skoladministration, IT‐avdelning, central SYV, MLA,
verksamhetsansvarig elevhälsa, kvalitets‐ och utvecklingsansvarig, kommunikation‐ och
marknadsavdelning, fastighetsavdelning, ekonomiavdelning samt programutvecklare

 
 

 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med
  övriga  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.
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Elevhälsan skall främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. I elevhälsan ingår skolsköterska, kurator,
specialpedagog, skolläkare och skolpsykolog. Elevhälsan ska bidra till
att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa, liksom att bidra med enklare
sjukvårdsinsatser. Även mer generella arbetsuppgifter som rör elevernas arbetsmiljö skall genomföras till
exempel värdegrundsarbete, arbete mot kränkande behandling, undervisning i sex och samlevnad, tobak och
narkotika. Varje elev skall erbjudas minste ett hälsobesök. Elevhälsan skall stödja elevens utveckling mot
utbildningens mål och har därför ett särskilt ansvar att undanröja hinder för varje elevs lärande och
utveckling.  Under 2018 beslutade huvudmannen att alla skolor skall delta i arbetet inom projektet "Ung
Livsstil" för att med det markera, tydliggöra och samla delar av skolornas hälsofrämjande och förebyggande
insatser. I arbetet med "Ung Livsstil" deltar all personal , inte bara elevhälsoteamet. På så sätt integrerar
elevhälsoarbetet till alla delar av skolans verksamhet. Projektet pågår och följs av huvudmannen genom 
uppföljningar i verksamhetsplanen. Elevhälsan inom Lärande leds av en verksamhetschef som ansvarar för de
sammanhållande insatserna på verksamhetsnivå. Här ingår bland annat att kvalitetssäkra kompetens och
utbildning hos personalen ‐ Planering av utbildningar och andra kompetenshöjande åtgärder ‐ Utvärdera
elevhälsoarbetet och föreslå förbättringar. Verksamhetschefen sitter i ledningsgruppen för Lärande Sverige
AB.
Elevhälsans funktioner ingår också som en naturlig del i arbetet kring särskilt stöd och bidrar med viktig
kompetens i utredningar och utarbetande av åtgärdsprogram. Inom ramen för elevhälsan har
elevhälsoteamet och dess funktioner ansvar för att bevara och förbättra elevernas fysiska och mentala hälsa
samt att verka för goda och sunda levnadsvanor. Elevhälsoteamet verkar med ett vägledande
förhållningssätt gentemot våra elever och bidrar till att väcka medvetenhet och intresse inför olika val i livet
samt konsekvenserna av dessa. Realgymnasiet har sedan många år jobbat med särskilt avdelade mentorer
utan undervisningsuppdrag. För varje elev finns en mentor som har ett riktat uppdrag att synliggöra och
stödja den personliga utvecklingen. Mentor är också ett stöd i elevernas arbete mot ämnes‐ och
examensmålen. Mentor tillser att beslut inom elevhälsan kommer berörda lärare till del, för att lärarna ska
kunna arbeta förebyggande och hälsofrämjande samt ge rätt stöd till såväl enskild elev som hel grupp. På
Realgymnasiet arbetar vi i team och söker övergripande lösningar på de utmaningar vi står inför. Detta
ingångsvärde omfattar även det arbete som sker inom ramen för elevhälsan där teamets olika roller och
kompetenser samverkar med elevens bästa i fokus. Elevhälsoteamets arbete initieras, organiseras och
utvärderas under ledning av rektor. I teamet möts alla elevhälsans kompetenser kring uppgiften att, utifrån
sin expertis, stödja och komplettera den pedagogiska verksamheten. Ytterst handlar det som att undanröja
hinder för våra elevers lärande och utveckling — att tillgodose elevernas behov och att, då det krävs,
utarbeta åtgärder som syftar till att stödja eleverna i såväl den personliga utvecklingen som
kunskapsutvecklingen.

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses.

Mentorsrollen inom Realgymnasiet innefattar, på ett övergripande plan, studiecoachning med ett tydligt
framtidsfokus. Alla elever skall 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. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås skall dessutom ges ledning
och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling, Här har mentorerna en viktig roll att fylla.
Eftersom alla gymnasieskolans utbildningar — på ett eller annat sätt — har som mål att förbereda och rusta
eleverna inför ett kommande yrkesliv förändras mentorernas fokus under elevernas gymnasieår utifrån
elevernas utveckling. Ett exempel på hur denna anpassning kan ta sig i uttryck är att studiecoachningen i
början av utbildningen rör sådant som stödjer elevernas måluppfyllelse, exempelvis handledning i
studieteknik och hjälp med att formulera individuella målbilder kring vad utbildningen skall leda fram till. En
viktig del i mentorskapet är dessutom att hjälpa eleverna identifiera sina personliga styrkor och att tidigt i
utbildningen få dem att uppleva framgång. Senare i utbildningen, när eleverna erövrat de verktyg de behöver
för att lyckas med sina studier blir mentorsrollen mer riktad mot coachning inför kommande studier. Utöver
mentorns generella stöd kring målbilder och studier erbjuder vi alla våra elever studie‐ och yrkesvägledning i
form av SYV som mer specifikt vägleder eleverna i frågor som rör olika utbildningsmöjligheter, yrkesval och
särskilda behörigheter. SYV stödjer mentorerna i deras coachande roll. SYV ansvara också för gemensamma
utbildningsinsatser för personal och elever, deltar på möten och informationsträffar samt tar fram
utbildningsmaterial att användas på skolorna. Huvudmannen har i sin organisation även regionala och 
centralt centralt placerad SYV som arbetar över flera skolenheter. Den centrala SYV tar fram huvudmannens 
plan för SYV verksamhet inom Realgymnasiet. Planen fastslås sedan av huvudmannen. SYV finns i vår 
organisation på central, regional och lokal nivå. En central samordnare har ett övergripande ansvar för att 
implementera och följa upp den plan för studie‐ och yrkesvägledning som huvudmannen tagit fram. En 
förstärkning av SYV har gjorts på regional nivå för att öka tillgängligheten och likvärdigheten när det 
kommer till studie‐ och yrkesvägledning i alla ämnen för alla elever. Regional SYV kan i vissa fall ha delat 
regionalt och lokalt uppdrag för att säkerställa att alla elever erbjuds studie‐ och yrkesvägledning utifrån 
behov och utifrån styrdokumentens krav. Varje skola har således tillgång till SYV i den utsträckning som 
behövs för respektive elevgrupp.  Uppdraget för SYV inom Lärande i Sverige är tudelat;  
I. Dels ska den studie‐ och yrkesvägledare som finns tillgänglig för enheten bl.a. coach och lotsa eleverna 
avseende val av kurser och programfördjupning, lotsa eleverna rätt avseende vidare studier och/eller 
jobbcoachning samt stå för ett normkritiskt perspektiv i fråga om valmöjligheter och framtidsfrågor.  
II. Dels ska studie‐ och yrkesvägledaren, tillsammans med regional och central SYV, stötta och coacha lärare 
och personal på skolan i syfte att nå målet att eleverna erbjuds studie‐ och yrkesvägledning i alla ämnen, 
något som också är framskrivet i huvudmannens plan för studie‐ och yrkesvägledning. 

 
 

 

7. Elevens utveckling mot målen
 
 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom den
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ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant.

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin
personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt
enligt utbildningens mål. Stöd skall ges till alla elever som är i behov av detta för att nå kunskapsmålen.
Stödet kan vara organisatoriskt eller individuellt. Extra anpassningar ges inom ramen för den ordinarie
undervisningen och är av mindre ingripande karaktär. Läraren utgår från den samlade bedömningen av
elevens kunskapsresultat i sitt arbete med extra stöd. Skolans samlade resurser ska bidra till den
bedömningen. Särskilt stöd föregås av en utredning. Skolan skall utreda alla elever som riskerar att inte nå
målet i en enstaka kurs eller ämne.
Arbetet med särskilt stöd på våra skolor följer följande arbetsgång:1. Anpassning av ordinarie undervisning
— individanpassning 2. Uppmärksamma 3. Utreda 4. Upprätta åtgärdsprogram 5. Uppföljning. Om någon
uppmärksammar rektor på att en elev, trots anpassning av undervisningen, riskerar att inte nå målen för
utbildningen eller behöver stöd av annan orsak är det rektor som beslutar om ifall en utredning skall
tillsättas. Om rektor beslutar att en utredning skall påbörjas har denna ett tydligt syfte — att utreda vad som
ligger bakom elevens svårigheter med fokus på elevens behov. Elevhälsan kopplas alltid till en
utredning såvida det inte är uppenbart att det inte behövs. Utredningen utgår från individ‐ grupp‐ och
organisationsnivå. Eleven och dess vårdnadshavare är delaktiga i utredningen. När utredningen är klar är det
rektor, eller den rektor delegerat till som beslutar om ett åtgärdsprogram skall upprättas eller inte.
Information om att beslutet går att överklagas delges elev och vårdnadshavare. När ett åtgärdsprogram
upprättas ligger utredningen till grund för innehållet i detsamma. Fokus i åtgärdsprogrammet är vilka
åtgärder skolan kommer att vidta för att stödja eleven i dess utveckling tillsammans med en tydlig
ansvarsfördelning där det framgår vem på skolan som ansvarar för att åtgärderna genomförs samt när.
Åtgärderna kopplas till mål samt delmål. Även då åtgärdsprogram upprättas är elev och vårdnadshavare
delaktiga och de delges information om att innehållet i åtgärdsprogrammet går att överklaga. I
åtgärdsprogrammet framgår när de olika åtgärderna, målen och delmålen skall följas upp. Syftet med
uppföljningen är att bedöma effekten av de åtgärder som skolan vidtagit. Ett annat viktigt mål är att
synliggöra eventuella framsteg som eleven gjort för att hålla motivation och engagemang vid liv.
Åtgärdsprogrammets mål och delmål prövas och omprövas i en kontinuerlig process som kan resultera i nya
åtgärder, mål och delmål — fortfarande med elevens behov i fokus. Om det visar sig att åtgärdsprogrammet
inte har givit den effekt man sökte, kan det bli aktuellt med en ny utredning.

 
 

8. Kvalitet och inflytande
 

8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det systematiska
  kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet
  och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det
  systematiska kvalitetsarbetet.

Realgymnasierna har har ett väl fungerande systematiskt kvalitetsarbete något som även Skolinspektionens
granskningar visar. Våra nya enheter kommer att jobba efter samma koncept och dokumentation.
Som grund för det systematiska kvalitetsarbetet ligger den centrala verksamhetsplanen (VP) där övergripande
mål fastställs. Ur VP bryter huvudmannen ut ett antal prioriterade områden som blir styrande för samtliga
enheter. Till dessa prioriterade områden läggs sedan lokala mål utifrån varje
enhets specifika behov. Dessa följs sedan upp, tillsammans med läroplanens andra kapitel, utifrån tex normer
och värden, ansvar och inflytande. I kedjan med målformuleringar involveras således VD
samt rektor (skolenhet). VD, Regionchef, Skolchef och rektor följer , tillsammans med personalen på respektive
enhet upp verksamheten och analyserar resultat. Även elever deltar i arbetet med utvärdering och analys
samt är med i processen med ev förändringar .
För att lägga upp en strategi för hur målen ska nås kopplas lokala aktiviteter till prioriterade områden
samt till centrala och lokala mål. På varje enhet finns av huvudmannen fastlagda rutiner för hur rektor
tillsammans med sin personal skapar medvetenhet och ägarskap kring mål och aktiviteter genom ett aktivt
kollegialt lärande. Ambitionen är att varje enskild medarbetare inom Realgymnasiet ska känna delaktighet i
processen att formulera mål och ta fram aktiviteter och strategier för att nå desamma, från klassrumsnivå till
koncernnivå.
Som systemstöd för rapportering och uppföljning använder Lärande och Realgymnasiet verktyget Stratsys. I
systemet finns mallar för det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med nyckeltal för att processen och
utvecklingen mot verksamheten mål ska bli tydlig och konkret. Rektor rapporterar i Stratsys utifrån aktiviteter
och nyckeltal för att beskriva processen i den egna verksamheten, och huvudmannen återkopplar avvikelser
mot nyckeltal samt ger en mer omfattande feedback. Det är även huvudmannens ansvar att tillse att varje
rektor har tillräcklig kunskap och kännedom om skolans styrdokument för att förstå sitt uppdrag.
Huvudmannen anordnar särskilda chefsdagar/utbildningsdagar för att kompetenssäkra rektorernas
kunskap. Systematiskt kvalitetsarbete är också en stående punkt vid de rektorsmöten som huvudmannen
håller minst fem gånger per år. Under terminen genomför även huvudmannen minst ett kvalitetsbesök
(kvalitetsdialog) per skola. Syftet med dessa besök är att genomföra fördjupade och stödjande samtal kring
skolans kvalitetsarbete under pågående läsår. I dessa samtal, som leds av huvudmannens kvalitetsansvariga,
deltar skolledning, lärare, övrig personal och elever. För att mäta kvaliteten och hur väl vi lyckas nå
utbildningens mål i våra verksamheter använder vi bl.a. Skolenkäten från Skolinspektionen, affärsområdets
egen Konceptenkät, medarbetarenkäter och NMI samt kunskapsresultat och utfall efter genomförda
nationella prov. Vi mäter och följer upp även elevnärvaro samt sjukfrånvaro och personalomsättning.
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Ansvaret för att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs i syfte att utveckla verksamheten på skolnivå, är
utifrån styrdokumenten rektors. Huvudmannen skapar dock ramar och förutsättningar för arbetet genom att
ta fram mallar, enkäter och mätresultat samt erbjuda ett modernt och adekvat systemstöd för att
underlätta uppföljningen i arbetet.

 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Klagomål kan komma verksamheten till del på flera sätt. Via huvudmannens "klagomålsbrevlåda" på
hemsidan, via mail eller brev, eller på annat sätt framföras till anställd vid Lärande Sverige AB. Medarbetare
som mottar klagomålet informerar rektor. Klagomål kan komma från såväl personal, vårdnadshavare som
elev eller annan berör som tex APL plats eller samarbetspartner.
Rektor kontaktar och återkopplar till de personer som anfört klagomålen. Utifrån resultatet av dialoger
och underlag samt övriga utvärderingar, arbetar personal och rektor fram en plan för hur
förbättringsåtgärder ska genomföras.
Rutiner för klagomålshantering: 1. Ärendet registreras i webbformuläret. 2. Webbformuläret skickas till
huvudmannen. 3. Ärendet registreras hos huvudmannen. 4. Huvudmannen bekräftar till klagomålslämnaren
att ärendet är mottaget. 5. Rektor utreder, rättar till eventuella brister, dokumenterar sin hantering och
återkopplar till klagomålslämnaren. Återkoppling skall ske skyndsamt, vilket normalt är inom två veckor.
6. Rektor meddelar huvudmannen vilka åtgärder som vidtagits och när ärendet anses som avslutat.
7. Huvudmannen bedömer om åtgärderna gett resultat och stänger därefter ärendet. Klagomål kan även
ställas direkt till huvudmannen som då för bedömningen om klagomålet ska hänvisas till skolan eller om
huvudmannen själv ska utreda enligt rutin ovan.
Klagomålsärenden dokumenteras i rektors verksamhetsplan, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.
Information om ovanstående rutin för klagomålshantering sker på flera sätt: Genom utskick till varje blivande
elev och vårdnadshavare inför skolstart, vid föräldramöten samt på skolans webb.

 

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Såväl Barnkonventionen som Skollagen tydliggör vikten av elevernas inflytande över sin utbildning. Många
av Realgymnasiets enheter är relativt små (100‐200 elever) vilket innebär att atmosfären på våra
skolor är trygg och personlig. (detta stöds bland annat i Skolenkäten) Rektor är en väl synlig pedagogisk
ledare och våra lärare har allt som oftast öppen dörr. Detta bidrar till ett öppet klimat där eleverna kan vända
sig med frågor som rör det mesta till så väl lärare som rektor. Detta ersätter inte inflytande och samråd av mer
formell karaktär utan Huvudman såväl som Rektor skall arbeta för att lokala elevråd eller elevkårer bildas för
att främja och tydliggöra elevdemokratin. Rektor skall också stödja elevrådets utbildning och ta del av
elevrådets arbete. Huvudmannen genomför årligen en elevenkät av med frågor som rör exempelvis
undervisningens kvalitet, lärarnas kompetens, stödinsatser samt trygghet och trivsel. Resultatet av denna
enkät analyseras och ligger till grund för övergripande utveckling och mål på våra skolenheter och hos
huvudmannen. Vid kursstart informerar undervisande lärare om kursens mål och planeringen av
undervisningen. Dessa diskuteras sedan med elevgruppen som får möjlighet att påverka så väl
undervisningens innehåll som form. Under kursen och vid kursens slut genomförs kursutvärderingar som
ligger till grund för utveckling av lärarnas undervisning rörande så väl innehåll som former. Varje vecka har
eleverna mentorstid då exempelvis frågor som rör inflytande och demokrati behandlas. Mentorstiden är ett
forum för diskussioner som rör skolan i allmänhet, vilket gör att eleverna har möjlighet att i dessa påverka
skolans utveckling. Det kan röra så väl utbildningen i stort, enskilda ämnen, arbetsmiljöfrågor som skolans
fysiska och psykosociala miljö. I vår mentorsroll ingår att stödja eleverna i att utarbeta mål med sin
utbildning och sin framtid. I detta uppdrag ingår även att stimulera elevernas ansvarstagande inför såväl
skolarbetet som sitt liv i övrigt. Att fundera över sina val och göra konsekvensanalyser är en del i detta arbete.
Rektor stödjer eleverna i att organisera sig i elevråd och att utse elevskyddsombud. Elevråden är delaktiga i
de kvalitetsbesök som huvudmannen genomför på skolorna och kan på så sätt föra fram tankar och åsikter
om hur inflytande och samråd fungerar på den lokala skolenheten. Skolan stödjer också andra
sammanslutningar av eleverna. Ett exempel på en sådan är olika studentgrupper som brukar formas inför
examen. Eleverna är delaktiga inom flera olika områden inom skolan, exempelvis är de delaktiga i att
utarbeta skolans ordningsregler, innehåll i temadagar, ta fram förslag till idrottsdagar samt att utarbeta och
revidera plan mot diskriminering och kränkande behandling. Lärande har under 2019/20 provat ett system
med pedagogiska elevombud för att öka elevernas inflytande över sin utbildning. Detta har
uppmärksammats nationellt och kommer att utvärderas av Lärande .

 
 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
 
 

9.1 Målinriktat arbete
Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
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Hur skolan jobbar förebyggande anges i den "Plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot
diskriminering" som varje skola tar fram och upprättar årligen. I detta arbete deltar all personal samt elever.
Planen delges även vårdnadshavare, bla vid föräldramöten. Exempel på aktiviteter för att förebygga
kränkningar kan vara föreläsningar och workshops men också mer resursstyrda aktiviteter som ökad
bemanning, ändring av lokalytor eller liknande där huvudmannen stödjer skolan vid behov. Elevrådet är en
viktig part i detta tillsammans med de undersökningar som görs av elevers trygghet (där Real ligger väl över
riket i skolenkäten) och de uppföljningar som görs efter eventuella anmälningar om kränkningar. Arbetet
med en gemensam värdegrund och gemensamma förhållningssätt i dessa frågor är viktigt inom
Realgymnasiet. Alla anställda ska känna till och dela den gemensamma värdegrunden. Ett av Lärande i
Sveriges fyra ledord är Trygghet. Det innebär att ett särskilt fokus läggas på arbetet mot kränkande
behandling av såväl elever som personal och andra berörda av vår verksamhet. Arbetet följs upp och
utvärderas i såväl interna enkäter som i Skolenkäten där lärandes samlade resultat ligger över rikssnittet. Vår
erfarenhet visar också att arbetet med särskilt avdelade mentorer stödjer och underlättar arbetet mot
kränkningar. Mentorn blir en nära och naturlig samtalspart för eleven och underlättar på så sätt både tidig
upptäckt och implementering av förbättringsåtgärder. Att ha Trygghet som ett av våra ledord innebär också
ett ständigt fokus på frågan hos vår personal. Genom workshops, föreläsningar och riktade personalmöten
jobbar vi hela tiden med att bibehålla och höja personalens medvetenhet och kompetens. Eleverna i sin tur
möts då av en personalgrupp som är samstämd i dessa frågor och en skola som har ett tydligt gemensamt
förhållningssätt. Elevernas delaktighet i arbetet att motverka kränkningar sker även det som en del av
ledordet Trygghet. Här underlättar också en samsyn hos personalen när man möter och förmedlar skolans
värdegrund. Elever är delaktiga i planering av skolmiljö vid om/nybyggnad, elever deltar i planeringen av
studiedagar/temadagar kring Trygghet, elever deltar i framtagandet av planer och regler på skolan. Elevrådet
har forum för direktkontakt med huvudmannens representanter om de anser att skolan inte gör tillräckligt i
frågan. Utöver detta förespråkar huvudmannen ett normkritiskt förhållningssätt i såväl
undervisningssituationer som i kontakten med våra elever. Om det framkommer till huvudmannen att
kränkningar har förekommit agerar huvudmannen snabbt och kraftfullt genom att stödja rektor i syfte att
komma till rätta med problemet. En uppföljning av hur arbetet gått genomförs därefter. Personal på
huvudmannanivå har också deltagit i DO:s kurs där frågor som rör likabehandlingsarbete, metoder, verktyg
och goda exempel behandlas.

 

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.

"Ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller elevs
värdighet. Kränkningen kan bestå av exempelvis nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiska
handlingar. Kränkningarna kan även bestå av utfrysning eller hot. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
vara systematiska och återkommande."
Anmälningsskyldighet omfattar alla händelser där en elev upplever sig ha blivit utsatt för trakasserier
och/eller kränkande behandling. Ett webformulär finns tillgängligt för alla medarbetare för att underlätta och
påskynda anmälan.
*Anmälan skall ske skyndsamt till rektor. Alla anställda vid Lärande Sverige AB är skyldig att anmäla
trakasserier och/eller kränkande behandling. Ingen värdering av hur allvarlig en händelse är skall göras
innan rektor informeras.
* Rektor använder sig av mallen händelserapport och meddelar via denna det inträffande till huvudmannen.
* Huvudmannen registrerar anmälan och säkerställer att skolan vidtar lämpliga åtgärder. Vid behov tillsätter
huvudmannen resurser till skolan för att förhindra att kränkningar upprepas eller uppstår. Huvudmannen
följer tillsammans med rektor upp vidtagna åtgärder. Arbetet mot kränkningar är en del av huvudmannens
och skolan systematiska kvalitetsarbete.

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de
  mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
  människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

Våra elever skall känna sig trygga och bemötas med respekt för sin person. Skolan skall präglas av tolerans,
öppenhet och trivsel mellan alla som vistas i den. Vår uppgift är att utbilda medvetna och kompetenta
samhällsmedlemmar som enligt demokratins ideal kan hantera den kunskap och värdegrund som
det svenska samhället vilar på. Realgymnasiet jobbar för en samsyn av vår gemensamma värdegrund. Dock
får inte denna samsyn ta sig uttryck i att olikheter ses som avvikande eller främmande. Tvärtom skall
människors olikheter och meningsskiljaktigheter värderas positivt och berikande. En allt för stark samsyn kan
dölja avarter, tex främlingsfientlighet. Personalen måste därför hela tiden vara uppmärksam på om sådana
avarter finns, och då på ett tydligt sätt motverka dessa. Ett öppet och tryggt samtalsklimat där elever aktivt
deltar underlättar processen. På Realgymnasiet säkerställer vi detta genom utbildning av elevråd, samt
föreläsningar och workshops för elever och personal. Demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter
och jämställdhet förmedlar vi via handling. I vårt fastighetskoncept ingår att alla våra skolor tapetseras med
citat från stora demokratiska ledare eller tänkare. På så sätt blir detta en naturlig del av vardagen och en
självklar ingång för personalen att ta upp dessa citat och diskutera dem djupare under lektioner. Våra skolor
är öppna och främjar delaktighet, vi tar tillvara elevernas åsikter och uppmuntrar elevsammanslutningar
såsom elevråd/elevkårer men också andra grupper inom mer specifika områden. Vi har ett utarbetat koncept
som lägger vikt vid såväl elevernas personliga som kunskapsmässiga utveckling. Trygghet är ett ledord för
oss och vi ser detta som en kvalitetsmarkör med nära anknytning till flera andra områden av förebyggande
karaktär. För att systematiskt utveckla och förbättra arbetssätt och bemötande utifrån skolans värdegrund
och våra grundläggande demokratiska värderingar, genomförs även Skolinspektionens enkät årligen.
Resultatet från denna enkät analyseras och utvärderas för att formulera mätbara mål för vidareutveckling av
skolan och dess verksamhet. Våra elever är tryggare än riket enligt Skolenkätens resultat de senaste
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mätningarna. Utöver detta övergripande arbete behandlas frågor som rör ovan nämnda områden mer
specifikt inom olika gymnasiekurser så som Samhällskunskap, Historia och Religion samt återkommande på
mentorstid. Vi bevakar och diskuterar forskningsresultat och nya rön inom skolbranschen kontinuerligt såväl
på lokal som central nivå. Vid utveckling av koncept och undervisningsmetoder söker vi stöd i aktuell
forskning och lagstiftning samt ägnar oss åt omvärldsbevakning för att ständigt uppdatera oss inom de
områden vi verkar

 
 

 

10. Gymnasieskola
 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i gymnasieskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karaktärisera utbildningen.
 
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
skolverksamhet av god kvalitet. Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet och/eller sökanden ansöker
om ett litet antal utbildningsplatser per sökt inriktning, redogör för hur sökanden med det sökta antalet elever
kan bedriva en verksamhet med god kvalitet.
 
Om ansökan avser en mindre skolenhet ska det av redogörelsen framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade antalet elever
‐ kommer att organisera undervisningen utifrån det relativt låga elevantalet
‐ ska kunna genomföra samtliga kurser på programmet med behöriga lärare och god kvalitet.

Utbildningen organiseras på en egen skolenhet med nära kontakt med övriga skolor inom Lärande Sverige
AB. Lärande har idag 17 skolor som alla har organiserats med Naturbruksutbildningen som grund i
verksamheten. Skolorna har ett gott ekonomiskt resultat och goda elevresultat, något som visar
att Lärande har förmågan att organisera och driva mindre enheter med gott resultat. Ett väl beprövat koncept 
för att framgångsrikt hantera nyetablering av skolor finns alltså inom Lärande. Skolan leds av en rektor som 
anställs i god tid för att vara delaktig i personal ‐ och lokaluppbyggnad. Till stöd finns även huvudmannens 
centrala resurser inom, ekonomi, kvalitet, elevhälsa, SYV, fastighetsfrågor mm som underlättar 
organisationen och uppbyggnaden av den lokala verksamheten. Lärande strävar alltid efter att ha behörig 
personal på tjänsterna och uppmuntrar till legitimering och kompetenshöjande åtgärder av personalen. För 
detta har lärande en central funktion för kompetenshöjning inom bolaget. Vid en nyetablering räknar vi med 
ett visst "överskott" av personal för att trygga kontinuitet framtida behov och kompetens på enheten. Detta 
gör att undervisningen i huvudsak kan organiseras på den egna enheten och med egen behörig personal. 
Viss personal kan även delas med närliggande skolor för att säkra kompetensbehovet. Lärande jobbar i nära 
samarbete med aktörer utanför skolan för att ge eleverna en aktuell utbildning efter branschernas behov. 
Våra samarbetspartner deltar i detta genom centrala och lokala programråd. För att ge våra elever ytterligare 
försprång efter gymnasietiden ger vi våra elever möjlighet till att ta flera branschcertifikat redan under sin 
gymnasietid. Det ger dem ett försprång ut i arbetslivet och en bas för de som väljer att läsa vidare. 
Digitalisering av elevens lärprocess är viktig i vår strävan att ge eleven alla verktyg den behöver för sitt 
framtida val, oavsett om det är att läsa vidare eller att gå ut i yrkeslivet. Realgymnasiet jobbar för att eleven 
ska lära sig strategier för att ta sig an problem och utmaningar, som möter de krav och förväntningar som 
finns från kommande yrkes‐ och studieliv samt på eleven för att den ska kunna utvecklas som individ. 
Realgymnasiet arbetar med att skapa helheter kring lärande. Som ett led i detta arbetar vi ämnesintegrerat, 
genom att knyta kurser till varandra i så stor utsträckning som ämnes‐ och kursplanerna möjliggör. Genom 
den goda tillgången till datorer är omvärlden en naturlig del av skolverksamheten. Eleven sätts i centrum, 
stöds i att ta ansvar för sin egen utveckling samt använder ett undersökande och lösningsfokuserat 
arbetssätt. Eleven har inflytande över att tolka läroplansmålen, samt sättet och vägen att nå dessa. Utöver 
detta är exempelvis resurstillfällen, seminarier, föreläsningar och andra former för att stödja lärandet viktiga. 
Eleverna får kontinuerlig feedback. Detta sker t.ex. genom gruppvis inplanerade handledningstillfällen, eller 
enskilda möten mellan lärare och elev. Lärarna har en kontinuerlig dialog med eleven rörande sitt ämne, ger 
feedback och dokumenterar elevens styrkor och utvecklingsbehov digitalt i lärplattformen. Inför uppstart av
ämnesområde tydliggörs kursmål, betygskriterier och vad det förväntade resultatet är. Eleven dokumenterar 
själv i lärplattformen vilket individuellt mål han/hon har samt vilken strategi som används för att nå 
måluppfyllelsen. Lärare och mentors uppdrag är att utmana eleverna individuellt för att kunna nå så långt 
som de kan i sin kunskapsutveckling. Genom kontinuerlig feedback kopplat till kursmål växer eleven och får 
möjlighet till insikt om sig själv och sin utvecklingspotential. Elevens återkoppling till läraren på lärprocessen 
är också en viktigt del. Realgymnasiets uppdrag är att alla elever når minst godkänt i alla undervisande 
ämnen och eleven ska stimuleras och stödjas för att kunna nå längre såväl i sin kunskapsutveckling som i sin 
personliga utveckling. Därför ger lärarna feedback i slutet av varje projekt
och ämnesområde. Här framgår hur väl varje elev nått de individuella målen, samt hur eleven kan nå längre. 
Här framgår också om det föreligger utvecklingsbehov for att klara ett godkänt betyg. För att eleven ska nå 
en hög måluppfyllelse och minst godkänt betyg i de ämnen som ingår i elevens individuella studieplan, 
genomför eleven självskattning. Lärare och mentor ger sedan kontinuerlig feedback på elevens arbete mot  
såväl ämnesmål som den personliga utvecklingen. l de fall där det finns en elev som är i behov av särskilt 
stöd, informeras rektor. På uppdrag av rektor görs därefter en utredning, där det sedan beslutas om ett 
åtgärdsprogram ska upprättas. I de fall en elev riskerar att inte godkännas i något ämne, meddelas rektor 
och elevens vårdnadshavare. Genom vår digitala lärplattform kan vårdnadshavaren ta del av vilka projekt 
och ämnesområden som är aktuella. Vårdnadshavare har även insyn i sin ungdoms kunskapsutveckling 
gällande resultat, feedback från lärare och elevens egen självskattning och har möjlighet att skriva egna 
reflektioner. För att berörda lärare ska kunna stödja varje elevs individuella lärprocess, genomförs minst en 
konferens per termin, där varje elev diskuteras utifrån måluppfyllelse samt olika förmågor. Två gånger per 
läsår genomförs elevledda utvecklingssamtal tillsammans med mentor och vårdnadshavare. Vid samtalet 
lyfts elevens starka sidor fram samt de eventuella utvecklingsbehov som eleven har och det stöd som skolan 
erbjuder för att eleven ska klara målen. Elevens individuella studieplan samt lärarnas dokumentation från 
lärplattformen används som underlag vid samtalet. Mentor och elev sammanfattar samtalet och 
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dokumenterar detta. För varje elev finns en mentor som har ett riktat uppdrag att synliggöra och stödja den 
personliga utvecklingen, samt vara ett stöd i elevernas arbete mot kursmålen. Detta arbete sker såväl vid 
individuella som gruppvisa samtal som vid utvecklingssamtal och på mentorstid. Förutom stöd till eleverna i 
sina studier, innehåller mentorstiden också klassråd, där eleverna diskuterar olika typer av skolfrågor t.ex. 
frågor som rör elevdemokrati, elevinflytande arbetet med planen mot kränkande behandling, eller andra 
frågor som skolan anser väsentliga. Högskoleprov, loggboksskrivning, självskattning, teamövningar och 
studieteknik är andra exempel på vad mentorstiden kan innehålla. Realgymnasiet använder 
elevregistreringssystemet Procapita för hantering av individuella studieplaner. Dessa exporteras till den 
webbplattform som elever, lärare och mentorer använder. Här blir studieplanen utgångspunkten vid 
utvecklingssamtal samt vid fortlöpande planering och samtal med lärare och mentor. Mentorerna på 
Realgymnasiet har i uppdrag att följa varje enskild elevs individuella utveckling såväl när det gäller 
kunskapsutveckling som social utveckling. Mentorerna är också de som organiserar
utvecklingssamtalet tillsammans med elev och vårdnadshavare. Förändringar i studieplanen, elevernas
måluppfyllelse samt arbete med elevens sociala utveckling dokumenteras av elev och mentor i elevens
individuella utvecklingsplan, ett verktyg på webbplattformen. Med detta arbetssätt, och ett arbete med
gemensamma elevgrupper tvärs studieinriktningarna (i de moment detta är möjligt) Säkerställer skolan att
eleven ges en utbildning av god kvalitet även med en mindre elevgrupp. Genom att dela personal med
närliggande realgymnasier och att anställa en något större lärargrupp säkerställs även tillgången på behörig 
personal redan vid etableringen av skolan. Lärande i Sveriges har en god ekonomi som möjliggör särskilda 
satsningar på en eller flera skolenheter för att ge god kvalitet till eleverna. Detta gäller befintliga enheter som 
eventuellt behöver stöd från huvudmannen i någon form (även ekonomisk) såväl som nyetablerade skolor.

 

10.2 Utvecklingssamtal
 Vårdnadshavare till elever i gymnasieskolan kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

termin enligt 15 kap. 20 § skollagen.
 

10.3 Mottagande till gymnasieskolan
Huvudregeln är att en fristående gymnasieskola ska ta emot alla ungdomar som har rätt till den sökta
utbildningen i gymnasieskolan. Mottagandet till en viss utbildning får dock begränsas.
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
gymnasieskolan enligt 15 kap. 33 § skollagen.
 
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 15 kap. 33 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 15
kap. 33 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.4 Färdighetsprov
 Färdighetsprov kommer att anordnas enligt 7 kap. 5 § gymnasieförordningen.

 
Om färdighetsprov kommer att anordnas, redogör för följande
‐ vilka program/inriktningar som avses
‐ hur provet kommer att genomföras
‐ vilka moment som ingår i provet
‐ hur bedömningen och poängsättningen av provet går till
‐ hur färdighetsprovet kommer att användas som grund för urval.

 
 

11. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

 

11.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.

 

11.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Naturbruksprogrammet                               Djurvård 15

Naturbruksprogrammet                               Hästhållning 15

Naturbruksprogrammet                               Naturturism 15
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Infoga program

 
 

11.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

Redan innan skolan eller utbildningen etableras tas kontakter med branschföreträdare och APL företag.
Yrkesläraren på skolan har som delegerad uppgift att säkra lämpliga APL platser och att kvalitetssäkra
dessa. Realgymnasiet har ett väl inarbetat kontaktnät i de branscher vi verkar. Både via vår lokala personal
och centrala specialistkompetenser. Våra yrkeslärare har ofta en bakgrund i de branscher de nu undervisar i. 
Genom täta kontakter med branschen, bla genom programråd, håller sig skolan väl uppdaterad om läget i 
respektive bransch. Det gör att skolan tidigt, tillsammans med APL platserna, kan säkra upp så eleverna får 
tillgång till kvalitativa APL‐platser. Inför öppnande av en ny skolenhet är det huvudmannen som ansvarar för 
att det finns APL‐platser och samarbetspartners i tillräcklig omfattning så att en utbildning, inkl. APL, av god 
kvalitet kan garanteras. Huvudmannen har centrala funktioner och central bemanning som jobbar aktivt med 
detta inom alla program med fokus på respektive inriktning och programfördjupning. När skolan öppnat 
delegeras ansvaret att anskaffa APL‐platser till rektor, enligt delegationsordning. 

 

11.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

11.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

Programråd tillsammans med yrkeslärare tar utifrån styrdokumenten fram kriterier för handledarnas
kompetens. APL‐ företaget tar del av denna information och utser handledare som uppfyller kraven. Skolan
anordnar även handledarutbildning, där alla handledare ges möjlighet att utbildas för uppdraget. Innan
elev börjar, träffas representant från skolan och Apl‐handledare och då säkerställs att APL‐platsen uppfyller 
de krav som finns på utbildningen avseende innehåll (centralt innehåll i kurser/moment), lärarens
bedömning, rutin för betygssättning samt hur fortlöpande kommunikationen kommer att ske. Vid det
inledande besöket går den ansvarige läraren igenom det av huvudmannen utarbetade APL‐material, som
finns att tillgå som stöd i arbetet. Stödmaterialet innehåller information om skolans värdegrund (bl a
likabehandling), riskbedömning, hur tillbud och olyckor ska rapporteras, närvarohantering samt hur
bedömning av eleverna ska gå till. Skolans representant går, tillsammans med handledaren igenom moment, 
som ingår i olika kurser, för att identifiera vilka moment och kursmål som kan bli aktuella på resp plats. 
Uppföljningsmöte sker där yrkeslärare från skolan besöker elev och APL‐handledare och där yrkeslärare, elev 
och APL‐handledare träffas för att gå igenom vilka kursmål som uppnåtts och peka på uppnådda kunskaper 
och ev utvecklingsbehov. Inför uppföljningsmötena på APL‐platsen mellan ansvarig yrkeslärare, elev och 
APLhandledare, har elev och handledare var för sig noterat vilka moment som eleven har gjort och hur dessa 
har genomförts. Dessa noteringar innehåller vilket/vilka kursmål som ska uppnås och vilket moment som är 
knutet till detta kursmål. Läraren har tagit del av såväl elevens som handledarens noteringar och kan 
tillsammans med elev och handledare konstatera på vilken nivå eleven befinner sig kunskapsmässigt och om 
eleven har ytterligare utvecklingsbehov mot aktuellt kursmål. Realgymnasiet jobbar långsiktigt med 
samarbetspartners, det är då lättare att erbjuda adekvata och säkra APL‐platser med väl insatta handledare. 
Alla utsedda handledare uppmuntras att gå Skolverkrets web‐baserade handledarutbildning. Detta gäller 
alla handledare, inte bara de som handleder lärlingar.

 

11.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

Skollagen 2010:800 framgår att rektor ska se till att betyg sätts enligt gällande författningar. Betyg beslutas 
av den eller de lärare som bedriver undervisning vid den tidpunkt när betyg ska sättas.Läraren ser till att 
underlag finns för att sätta betyg i enlighet med författningen. För varje utbildning inom Realgymnasiet finns 
APL‐handböcker. Varje APL‐handbok är anpassad för respektive utbildning och år. De innehåller de kurser 
som eleven läser under respektive årskurs. För varje kurs som elever läser finns matriser i handboken med de 
olika moment som ingår i kursen. Dessa moment kvalitetsgranskas av programansvariga på respektive 
program i samråd med kvalitetschefen. Handledaren kan sedan dokumentera om eleven har utfört de olika 
momenten eller inte samt om de är utförda med hjälp av handledaren, på egen hand efter instruktioner eller 
på egen hand på ett yrkesmässigt sätt. Ansvarig lärare gör besök på APL‐platsen enligt följande rutin:
Innan elev börjar träffas ansvarig lärare och APL‐handledare för att säkerställa att APL‐platsen uppfyller de
krav som finns på utbildningen avseende innehåll, bedömning, rutin för omdöme och betygsättning samt hur 
fortlöpande kommunikation kommer att ske. Den ansvarige läraren informerar APL‐handledaren om den de 
moment eleven bör utföra så att handledaren känner sig trygg med hur han/hon ska jobba med reflektion 
utifrån elevens arbete. Efter påbörjad APL sker ett uppföljningsmöte där ansvarig lärare från skolan besöker 
elev och APL‐handledare i syfte att diskutera måluppfyllelse och utvecklingsbehov. Inför uppföljningsmötet 
på APL‐platsen mellan ansvarig yrkeslärare, elev och APL‐handledare, har elev och handledare var för sig 
reflekterat vilka moment som eleven har gjort och med vilken kvalitet dessa har genomförts. I 
bedömningsmatrisen finns angivet vilket/vilka kursmål som ska uppnås och vilket moment som är knutet till 
detta kursmål. Läraren har tagit del av såväl elevens som handledarens noteringar och kan tillsammans med 
elev och handledare konstatera på vilken nivå eleven befinner sig kunskapsmässigt och om eleven har  
ytterligare utvecklingsbehov mot aktuellt kursmål. Allt detta noteras i elevens individuella utvecklingsplan. 
Vid behov genomförs också fler besök. Utöver detta sker kontinuerlig dialog mellan ansvarig lärare, elev och 
APL‐handledare. 
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11.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

 
 

12. Övrigt
12.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 
 

12.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2021-03-02 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 

Ordförandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 
2021/82 

§ 23 Information om samverkansprojekt mellan barn- och 
utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 

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

 
Sammanfattning av ärendet 
Information om vilka insatser som berör både barn- och utbildningsnämnden 
samt social- och omvårdnadsnämnden: 
 

o Samverkan barn och unga, en delregional ledningsgrupp med ett antal 
arbetsgrupper med representanter från bland annat förskola, skola, 
gymnasium, elevhälsa och socialtjänst 

o SIP (samordnad individuell plan) som är en arbetsform för samverkan 
mellan hem, skola, socialtjänst och externa verksamheter. Ingår i 
Samverkan barn och unga. Se ovan. 

o Konsultationsteam, där representanter ingår från elevhälsa, 
socialtjänst samt LSS. 

o SAM-kraft, riktad verksamhet mot förskolan med kompetenserna, 
förskollärare, specialpedagog samt socialpedagog. 

 
Förslag till beslut 

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

 
Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om samverkansprojekt mellan barn- och 

utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden”, skolchef 
Anneli Alm, 2021-02-22.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-02-23 
 
Ärendenummer 
2021/82 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Anneli Alm     
0502-606103 
anneli.alm@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information om samverkansprojekt mellan barn- 
och utbildningsnämnden och social- och omvårdnadsnämnden 
 
Ärendet 
Utifrån KPMG:s rapport 2018-11-25 ”Granskning av samverkan barn och unga 
i behov av stöd” så kommer här en information om vilka insatser som berör 
både barn- och utbildningsnämnden samt social- och omvårdnadsnämnden. 

- Samverkan barn och unga, en delregional ledningsgrupp med ett antal 
arbetsgrupper med representanter från bl.a. förskola, skola, 
gymnasium, elevhälsa och socialtjänst 

- SIP, (samordnad individuell plan) som är en arbetsform för samverkan 
mellan hem, skola, socialtjänst och externa verksamheter. Ingår i 
Samverkan barn och unga. Se ovan. 

- Konsultationsteam, där representanter ingår från elevhälsa, 
socialtjänst samt LSS. 

- SAM-kraft, riktad verksamhet mot förskolan med kompetenserna, 
förskollärare, specialpedagog samt socialpedagog. 

 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-01 
 
Ärendenummer 
2021/1 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från skolchef 
 
Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

- Barn- och utbildningsnämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna.
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Barn- och utbildningsnämnden 
Postadress: Tidaholms kommun  |  522 83 Tidaholm 

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

www.tidaholm.se

TJÄNSTESKRIVELSE 
2021-03-01 
 
Ärendenummer 
2021/2 Barn- och utbildningsnämnden 
   
Johanna Aldén     
0502-60 61 05 
johanna.alden@tidaholm.se 
 
 
Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
 
Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid mötet. 
 
Beslutsunderlag 
- 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
 
Förslag till beslut 

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