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Kallelse Barn- och utbildningsnämnden 

2022-10-13 Kl. 08:30 
Plats: Sessionssalen, Stadshuset 

Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (-) 

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

Kallade 
Ledamöter 
Björn Yngvesson (KD) ordförande, Lena Andersson (S) vice ordförande, Ann-Sofie Hagenvind (-), 
Georgos Moschos (S), Kristina Spetz-Larsson (S), Hugo Wetterberg (V), Stig Emanuelsson (MP), 
Jenny Svensson (L), Elisabeth Alfredsson (-), Johan Liljegrahn (M), Marika Lund (SD). 

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

2 Information om delegationsbeslut 2022/6 

3 Beslut om stipendium till elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet 

2022/332 

4 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program och 
inriktningar läsåret 2023/2024 

2022/321 

5 Information till barn- och utbildningsnämnden om arbetet med att 
efterfölja GDPR 

2022/326 

6 Information om uppdaterade kontaktuppgifter i krisledningsplan 2022/33 

7 Information om projektet Utredning ytterskolornas roll i 
skolorganisationen 

2021/243 

8 Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola 2022/231 

9 Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 
utbildningsnämnden avseende september månad år 2022 

2022/109 

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

2022/201 

11 Information om verksamheternas arbete mot kränkande 
behandling och diskriminering 

2022/323 

12 Information och dialog om grundskolornas verksamhet och 
kvalitetsarbete 

2022/38 

13 Information från skolchef 2022/2 

14 Information från ordförande 2022/3 

15 Återkoppling arbetsmiljön 2022/17 

 
Sändlista 
Lärarförbundet 
Kommunal 

2



Sida 1 av 2 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/14 

2022-10-03 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om inkomna beslut 
och skrivelser 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Information om inkomna beslut och skrivelser. 

• Kommunstyrelsen 
BUN 2022/195. Kommunstyrelsens beslut (§ 138/2022) om uppföljning av helårsprognos 
för Tidaholms kommun avseende maj månad år 2022. 
 
BUN 2022/197. Kommunstyrelsens beslut (§ 144/2022) om revidering av dokument- och 
informationshanteringsplan. 
 
BUN 2022/341. Kommunstyrelsens beslut (§ 146/2022) om utredning om förutsättningar 
för att använda Microsoft 365. Av beslutet framgår bland annat att kommunstyrelsen 
rekommenderar samtliga nämnder och de kommunala bolagen att genomföra 
konsekvensbedömning avseende innehållsdata och personuppgifter som behandlas i 
Microsoft 365 samt klassning av informationen som hanteras i Microsoft 365 och 
riskanalys. 
 

• Kultur- och fritidsnämnden 
BUN 2022/342. Kultur- och fritidsnämndens beslut (§ 53/2022) om ansökan om 
folkhälsomedel till Folkhälsorådet till projekt för att motverka psykisk ohälsa.  
 

• Skolinspektionen 
BUN 2022/87. Skolinspektionens beslut om att godkänna Olinsgymnasiet i Skara AB som 
huvudman för gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Sparresäter i Skövde kommun.  
 
BUN 2022/102. Skolinspektionens beslut om att godkänna Olinsgymnasiet i Skara AB som 
huvudman för gymnasieskola vid Olinsgymnasiet Tibro i Tibro kommun. 
 
BUN 2022/78. Skolinspektionens beslut om att godkänna JENSEN education college AB 
som huvudman för gymnasieskola vid JENSEN gymnasium Skövde i Skövde kommun. 
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BUN 2022/80. Skolinspektionens beslut om att avslå ansökan om godkännande av Lärande 
i Sverige AB som huvudman för gymnasieskola avseende det nationella el- och 
energiprogrammet inriktning dator- och kommunikationsteknik vid Realgymnasiet i 
Skövde i Skövde kommun. 
 

• Polismyndigheten 
BUN 2022/337. Polisanmälan om inbrott på förskolan i Valstad. 
 
BUN 2022/348. Polisanmälan om olovligt förfogande genom att en elevdator glömts på en 
spårvagn. Polismyndigheten inleder inte förundersökning då det anses uppenbart att 
brottet inte går att utreda. 
 

• Skolverket 
BUN 2022/343. Skrivelse till huvudman om samordnarinsatsen för nyanländas lärande. 

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

2022-10-03 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om delegationsbeslut 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Ärendet 
 

Beslutsdatum Besluts-
nummer Ärende/beslut 

Ärende- 
nummer 

Ansvarig 

2019-12-10 9.4 Avslag elev från annan kommun 
(omfattar fyra elever) 

BUN 
2022/210 

Rektor  
Johan Lindell 

2020-09-21 9.5 
Utskrivning av elever 
yrkesutbildning  
(omfattar fyra elever)  

BUN 
2020/98 

Rektor  
Nina Kindbom 

2020-10-12 9.5 Utskrivning av elever gymnasial kurs 
(omfattar tre elever) 

BUN 
2020/98 

Rektor  
Nina Kindbom 

2020-10-16 9.5 Utskrivning elev kockutbildning BUN 
2020/98 

Rektor  
Daniel Larsson 

2022-06-10 3.1 Ändring och komplettering av 
beslutattestanter  

BUN 
2022/1 

Skolchef 
Anneli Alm 

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

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-08-15 3.1 Ändring och komplettering av 
beslutattestanter  

BUN 
2022/1 

Skolchef 
Anneli Alm 

2022-09-01 2.1 Beslut om anställning inom 
nämndens verksamhetsområde 

BUN 
2022/86 

Berörd chef 

2022-09-05 5.11 Beslut om timplan Forsenskolan BUN 
2022/307 

Rektor 
Ci Olofsson 
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2022-09-07 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
337551 
337859 
337881 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-08 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
338307 
338342 
338481 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-08 7.17 

Beslut att vid särskilda skäl och på 
begäran av elev minska 
utbildningens omfattning för den 
enskilde eleven vid studier på 
introduktionsprogrammet  
(omfattar två elever) 

BUN 
2022/328 

Tf. Rektor 
Ingemar 
Johansson 

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

Id nr 
338728 
338731 
338736 
338739 
338746 
338753 
338863 
338898 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-12 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
339217 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-14 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
340771 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-14 11.1 
Ansökan om skolskjuts på grund av 
trafikförhållande vid växelvis 
boende – beviljas 

BUN 
2022/318 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd  

2022-09-15 4.2 
Beslut om avstängning från plats på 
grund av bristande avgiftsbetalning 

BUN 
2022/325 

Bitr. Rektor  
Malin Fredriksson 

2022-09-15 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
340943 
340953 
340961 
340972 
341048 
341062 

Skolchef  
Anneli Alm 
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341066 
341130 

2022-09-16 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
341657 
341937 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-19 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
342452 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-20 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
342539 
342983 
343187 
343233 
343252 
343255 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-21 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
344277 
344336 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-23 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
344612 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-23 13.10 
Beslut om att anmäla 
personuppgiftsincident till 
Integritetsskyddsmyndighetem 

BUN 
2022/334 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-26 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
345469 
345587 
345612 
345716 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-26 11.1 
Ansökan om särskilt anpassad 
skolskjuts på grund av 
funktionsnedsättning – beviljas 

BUN 
2022/315 

Trafikansvarig 
Susanne Swärd 

2022-09-27 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
345942 
346006 

Skolchef  
Anneli Alm 

2022-09-28 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr  
346407 
346607 
346647 

Skolchef  
Anneli Alm 
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346814 
346825 

2022-09-29 12.3 Ta emot anmälningar om kränkande 
behandling 

Id nr 
347421 
347428 
347439 
347552 

 

 

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

Beslutsunderlag  
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-09-01--2022-09-30. 
 BUN Nyanställda delegationsbeslut 2022-08-01--2022-08-31. 
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

600 Barn och utbildning Chefer BUN REKTOR 28-sep-22 1 Tillsvidare

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

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

600 Barn och utbildning CRT 1 KURATOR 18-aug-22 3 Vikariat

600 Barn och utbildning CRT 1 SPECIALPEDAGOG 14-aug-22 61 Timanställning, allmän visstid

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

600 Barn och utbildning CRT 1 SPECIALPEDAGOG 15-aug-22 61 Timanställning, allmän visstid

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

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

600 Barn och utbildning Ekedalens fritids FRITIDSPED OBEH 15-aug-22 1 Tillsvidare

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

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

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

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

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

600 Barn och utbildning Forsenskolan f-3 LÄRARE OBEHÖRIG 22-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Forsenskolans fritid FRITIDSPED OBEH 15-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Forsenskolans fritid FRITIDSPED OBEH 22-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Forsenskolans fritid LÄRARE OBEHÖRIG 08-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Fröjereds Fritids FRITIDSPED OBEH 11-aug-22 3 Vikariat

600 Barn och utbildning Fröjereds skola LÄRARE OBEHÖRIG 15-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

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

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 05-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

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

600 Barn och utbildning Förskolan Björnen FÖRSKOLLÄR OBEH 08-aug-22 6 Timanställning, vikariat

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

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

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

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

600 Barn och utbildning Förskolan Rosenberg FÖRSKOLLÄR OBEH 23-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Rosenberg FÖRSKOLLÄR OBEH 01-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

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

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

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

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

600 Barn och utbildning Förskolan Syrsan FÖRSKOLLÄR OBEH 19-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

600 Barn och utbildning Hellidsskolan 1 RESURSPERSON 15-aug-22 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid

600 Barn och utbildning Hellidsskolan 1 RESURSPERSON 22-aug-22 1 Tillsvidare

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

600 Barn och utbildning Kulturskola Smedjan MUSIKLÄRARE 12-sep-22 1 Tillsvidare

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

600 Barn och utbildning Modersmål/Studiehand STUDIEHANDLEDAR 31-aug-22 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid

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

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

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

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

600 Barn och utbildning Rosenberg F-3 LÄRARE OBEHÖRIG 15-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

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

600 Barn och utbildning Rosenberg fritids FRITIDSPEDAGOG 08-aug-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Rosenberg fritids FÖRSKOLLÄRARE 15-aug-22 1 Tillsvidare

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

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE 15-aug-22 61 Timanställning, allmän visstid

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE 09-sep-22 1 Tillsvidare

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

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

600 Barn och utbildning Skoladministration g ADMINISTRATÖR 12-aug-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Ungdomsboendet HANDLEDARE 22-aug-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Ungdomsboendet HANDLEDARE 29-aug-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Valstad skola ELEVASSISTENT 22-aug-22 3 Vikariat

600 Barn och utbildning Valstad skola LÄRARE OBEHÖRIG 22-aug-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
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FORVNR Förvaltning Enhet Befattning Anställd från och med Anställningsform Anställningsform, text

600 Barn och utbildning Chefer BUN REKTOR 28-sep-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Ekedalens fritids BARNSKÖTARE 01-sep-22 42 Tidsbegränsad, allmänvisstid

600 Barn och utbildning Ekedalens fritids FRITIDSPED OBEH 19-sep-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Fröjereds Fritids FRITIDSPEDAGOG 02-sep-22 61 Timanställning, allmän visstid

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 05-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 13-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 20-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

600 Barn och utbildning Förskolan Axet FÖRSKOLLÄR OBEH 27-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

600 Barn och utbildning Förskolan Björnen FÖRSKOLLÄR OBEH 01-sep-22 6 Timanställning, vikariat

600 Barn och utbildning Förskolan Helliden FÖRSKOLLÄR OBEH 13-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Helliden FÖRSKOLLÄR OBEH 27-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Förskolan Rosenberg FÖRSKOLLÄR OBEH 01-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

600 Barn och utbildning Förskolan Syrsan FÖRSKOLLÄR OBEH 19-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

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

600 Barn och utbildning Kulturskola Smedjan MUSIKLÄRARE 12-sep-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Rosenberg 4-6 LÄRARE OBEHÖRIG 19-sep-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE 09-sep-22 1 Tillsvidare

600 Barn och utbildning Rudbecksgymnasiet 1 LÄRARE OBEHÖRIG 03-okt-22 43 Tidsbegränsat enligt skollagen
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-29 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 79 Beslut om stipendium till elever på Vård- och 
omsorgsprogrammet 
BUN 2022/332 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 
• Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att elever på Vård- och 

omsorgsprogrammet får ett stipendium efter avslutad examen om de har tagit körkort 
under utbildningstiden. Beloppet på stipendiet skall motsvara kostnaden för tio 
körlektioner. 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat uppdra till förvaltningen att utreda 
förutsättningar om nystart av vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet läsåret 23/24.  

Förvaltningen har genomfört utredning och tagit fram en rapport med förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att elever på Vård- och 

omsorgsprogrammet får ett stipendium efter avslutad examen om de har tagit körkort 
under utbildningstiden. Beloppet på stipendiet skall motsvara kostnaden för tio 
körlektioner. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om stipendium till elever på Vård- och omsorgsprogrammet”, 

rektor Daniel Larsson, 2022-09-22. 
 Rapport - Vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om Rudbecksgymnasiets 

organisation - program och inriktningar läsåret 2022/2023”, 2022-03-17. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/332 

2022-09-22 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Daniel Larsson, rektor 

Tjänsteskrivelse - Beslut om stipendium till elever 
på Vård- och omsorgsprogrammet  
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att elever på Vård- och omsorgsprogrammet får ett stipendium efter 
avslutad examen om de har tagit körkort under utbildningstiden. Beloppet på stipendiet 
skall motsvara kostnaden för tio körlektioner. 

Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat uppdra till förvaltningen att utreda 
förutsättningar om nystart av vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet läsåret 23/24.  

Förvaltningen har genomfört utredning och tagit fram en rapport med förslag till beslut. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms påverka ungdomar vid Vård- och omsorgsprogrammet på ett gynnsamt sätt om 
möjligheten finns att erhålla stipendium som föreslås i rapporten. 

Beslutsunderlag 
 Rapport - Vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet. 
 Barn- och utbildningsnämndens beslut § 22/2022 ”Beslut om Rudbecksgymnasiets 

organisation - program och inriktningar läsåret 2022/2023”, 2022-03-17. 
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Vård – och omsorgsprogrammet på 
Rudbecksgymnasiet 
Tidaholms kommun är en stor arbetsgivare för elever som gått Vård- och omsorgsprogrammet och 
har dessutom ett stort rekryteringsbehov. Av denna anledning är det av stor vikt att vi som skola kan 
erbjuda utbildningen i samverkan med bland annat Vård- och omsorgsförvaltningen i vår kommun. Vi 
har fört diskussioner i ledningsgruppen, med arbetslaget och med Vård- och omsorgsförvaltningen. Vi 
tror gemensamt att lärlingsutbildningen kan vara ett attraktivt val för ungdomar i gymnasieåldern. 
Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds idag som lärlingsutbildning inom Gymnasium Skaraborg av 
Skövde praktiska. 

För att göra eleverna extra anställningsbara föreslår vi att eleverna skall ges ett stipendium efter 
avklarad examen. Detta stipendium skall ersätta kostnader för de elever som tagit körkort under sin 
gymnasietid. Beloppet på stipendiet skall motsvara kostnaden för tio körlektioner. 

Vård- och omsorgsförvaltningen bör utreda möjligheterna för att eleverna skall vara anställda i 
Tidaholms kommun under delen eleven gör sin arbetsplatsförlagda del i kommunen (Gymnasial 
lärlingsanställning). 

Vård- och omsorgsförvaltningen bör utreda om eleverna på programmet skall erbjudas garanterade 
sommarjobb. 

Lärlingsutbildning 
Lärlingsutbildning är en studieväg med samma behörighetsregler, bedömnings- eller betygskriterier 
och examensmål som utbildningen som bedrivs på en skola. 

Lärlingsutbildning syftar till att ge eleverna en grundläggande yrkesutbildning, ökad 
arbetslivserfarenhet och möjlighet att få kunskaper inom yrkesområdet under en handledares ledning 
på en arbetsplats. 

De bästa förutsättningar för en elev som valt lärlingsutbildningen uppnås då skola och arbetsliv 
samverkar. På arbetsplatsen ska eleven ha en handledare som har ansvar för elevens lärande och 
yrkesmässiga utveckling. Skolan säkerställer att eleven får kunskaper och färdigheter enligt 
utbildningens mål. Samtal om och uppföljning av elevens lärande bör ske kontinuerligt mellan elev, 
handledare och yrkeslärare. 

Gymnasial lärlingsutbildning 
Gymnasial lärlingsutbildning är ett av två sätt att gå ett yrkesprogram. En elev som går 
lärlingsutbildning i gymnasieskolan gör minst hälften av utbildningen på en eller flera arbetsplatser. 
Lärlingsutbildning är möjlig på alla yrkesprogram i gymnasieskolan. 

Lärlingsutbildningen använder sig av samma ämnesplaner som skolförlagd yrkesutbildning. 
Utbildningen leder till samma yrkesexamen som skolförlagd utbildning. 

Sedan januari 2014 kan en elev som går lärlingsutbildning i gymnasieskolan ansöka hos CSN om 
lärlingsersättning - ett bidrag för måltider och resor. 
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Utbildningskontrakt 
Vid gymnasial lärlingsutbildning är det obligatoriskt att upprätta ett skriftligt utbildningskontrakt för 
varje elev och arbetsplats där eleven gör apl (arbetsplatsförlagt lärande). Det är skolhuvudmannen 
som ansvarar för att utbildningskontrakt upprättas. 

Utbildningskontrakten ska undertecknas av eleven, skolhuvudmannen och arbetsplatsen där eleven 
gör sitt arbetsplatsförlagda lärande. Om eleven är under 18 år ska även elevens vårdnadshavare 
underteckna utbildningskontraktet. 

Gymnasial lärlingsanställning 
Elever som går en lärlingsutbildning inom något av gymnasieskolans yrkesprogram kan bli anställda i 
en ny anställningsform: tidsbegränsad gymnasial lärlingsanställning. 

Gymnasial lärlingsanställning innebär att eleven ingår avtal om en tidsbegränsad anställning med den 
arbetsplats där eleven gör sitt arbetsplatsförlagda lärande (apl). 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslås besluta att elever på Vård- och omsorgsprogrammet får ett 
stipendium efter avslutad examen om de har tagit körkort under utbildningstiden. Beloppet på 
stipendiet skall motsvara kostnaden för tio körlektioner. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-03-17 

Sida 1 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 33 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - 
program och inriktningar läsåret 2022/2023 
BUN 2022/62 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att stoppa antagningen på vård- och 

omsorgsprogrammet höstterminen 2022 och ändrar antalet platser enligt tabellen ”förslag 
på ny organisation”.  

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att utreda förutsättningarna tillsammans med 
social- och omvårdnadsförvaltningen samt VO-college om nystart av vård- och 
omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet läsåret 23/24. Nämnden ska få återkoppling 
under utredningens gång med ytterligare idéer. 

Sammanfattning av ärendet 
Anpassningar av program och antalet platser efter första sökomgången till Rudbecksgymnasiet 
hösten 2022. 

Enligt samverkansavtalet Utbildning Skaraborg skall anordnande kommun senast den 1 april anmäla 
till antagningskansliet om man önskar stoppa antagningen till ett eller flera program/inriktningar. 
Mindre korrigeringar av utbildningsplatser per program/inriktningar kan skickas in efter 
omvalsperioden dock senast 25 maj. När det gäller antalet elever i statistiken nedan så kan det 
komma till elever som inte tillhör kommunens antagningskansli, då företrädesvis på ES, NA och SA 
programmen (klasser för ungdomar med högfungerande autism). 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-03-17 

Sida 2 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande
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 Summa 126 94 108 

Barn och fritidsprogrammet   BF 12 5 12 

 inr Pedagogiskt och socialt arbete       
Ekonomiprogrammet EK 14 4 10 

 inr Ekonomi       
El- och energiprogrammet EE 10 6 10 

 inr Elteknik       
Estetiska programmet   ES 10 4 10 

 inr Bild och formgivning       
Fordons- och transportprogrammet FT 14 27 14 

 inr Lastbil och mobila maskiner, lärling       

 inr Personbil       

 inr Transport       
Industritekniska programmet  IN 8 15 8 

 inr Produkt- och maskinteknik, lärling       

 inr Svetsteknik, lärling       
Naturvetenskapsprogrammet   NA 14 11 16 

10 inr Naturvetenskap       

 inr Naturvetenskap och samhälle       
Samhällsvetenskapsprogrammet   SA 24 13 20 

 inr Samhällsvetenskap       

 inr Beteendevetenskap       
Teknikprogrammet TE 10 5 8 

 inr Produktionsteknik       

 inr Informations och medieteknik       
Vård- och omsorgsprogrammet VO 10 4 0 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-03-17 

Sida 3 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Inga elever som sökt vård- och omsorgsprogrammet i första hand är behöriga. Det är endast en 
elev som är preliminärt antagen på programmet men den eleven har sökt annan utbildning i första 
hand. Det är 3 elever från Tidaholm som sökt vård- och omsorgsutbildningen hos annan 
huvudman. Förvaltningen behöver samverka med social- och omvårdnadsförvaltningen och VO-
college inför beslut om organisation 2023. Tidaholms kommun är en stor arbetsgivare för elever 
som slutför sin utbildning från vård- och omsorgsprogrammet varför det anses angeläget att i 
framtiden kunna attrahera ungdomar till denna utbildning och kunna erbjuda det i Tidaholms 
kommun. 

Antal elever per årskurs och program HT-22 
  

    

Program Åk1(sökande 
09 feb-2022) Åk2 Åk3 

Barn och fritidsprogrammet  5 11 10 
El- och energiprogrammet 6 10 7 
Ekonomiprogrammet  4   10 
Estetiska programmet bild & form  4 10 1 
Fordons- och transportprogrammet  27 12 14 
Industriprogrammet  15 8 7 
Naturvetenskapsprogrammet 11 4 10 
Samhällsvetenskapsprogrammet 13 9 21 
Samhäll/Naturv. programmet  X 6 8 
Teknikprogrammet 5 4 10 
Vård- och omsorgsprogrammet  4     
Summa 94 74 98 

    
Sökande 1 februari aktuellt år 94 80 105 
Preliminärt antagna februari aktuellt år 55 46 75 

 

Utifrån elevernas förstahandsval och befintliga elever så görs bedömning att antagningen på vård- 
och omsorgsprogrammet bör stoppas. I kolumnen ”förslag på ny organisation” framgår det vilka 
program som anses kunna förändra antalet platser. 

Förslag till beslut 
- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att stoppa antagningen på 

vård- och omsorgsprogrammet höstterminen 2022 och ändrar antalet platser enligt 
tabellen ”förslag på ny organisation”. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämnden, 2022-03-17 

Sida 4 av 4 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

- Arbetsutskottet föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att utreda 
förutsättningarna tillsammans med social- och omvårdnadsförvaltningen samt VO-college 
om nystart av vård- och omsorgsprogrammet på Rudbecksgymnasiet läsåret 23/24. 

- Ordföranden framför ett tilläggsyrkande till arbetsutskottets förslag till beslut och föreslår 
barn- och utbildningsnämnden besluta att nämnden ska få återkoppling under utredningens 
gång med ytterligare idéer. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut från arbetsutskottet och ett 
tilläggsyrkande från ordföranden. 

Ordföranden ställer först arbetsutskottets förslag under proposition och finner att barn- och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med dessa. 

Ordföranden ställer därefter ordförandens tilläggsyrkande under proposition och finner att barn- 
och utbildningsnämnden beslutar att bifalla detta. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 24/2022 ”Beslut om 

Rudbecksgymnasiets organisation - program och inriktningar läsåret 2022/2023”, 2022-03-
07. 

 Tjänsteskrivelse ”Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - program och inriktningar 
läsåret 2022/2023”, rektor Daniel Larsson och rektor Ci Olofsson, 2022-02-05. 

 Tidigare beslutad organisation i barn- och utbildningsnämnden. 
 Sökstatistik från Antagningskansliet, Skaraborgs kommunalförbund. 
 Sammanställning av antalet elever läsåret 22/23 fördelat per årskurs och program. 

Sändlista 
Antagningskansliet Skaraborgs Kommunalförbund  
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-29 

Sida 1 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 80 Beslut om Rudbecksgymnasiets organisation - 
program och inriktningar läsåret 2023/2024 
BUN 2022/321 

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

organisationen med det antal platser på nationella program och inriktningar samt 
utredningens slutsatser startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2023/2024, enligt 
förvaltningens förslag 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag på organisation Rudbecksgymnasiet läsåret 2023/2024. 

 

Förslag på 
organisation Antal elever per årskurs HT-22 

Program 2023/2024 Åk1 Åk2 Åk3 
Barn och fritidsprogrammet  12 4 10 9 
El- och energiprogrammet 10 10 9 7 
Ekonomiprogrammet  12 6 X 9 
Estetiska programmet bild & form  10 4 9 X 
Fordons- och transportprogrammet  20 14 11 14 
Industriprogrammet  8 8 5 7 
Naturvetenskapsprogrammet 14 9 6 10 
Samhällsvetenskapsprogrammet 20 14 10 21 
Samhäll/Naturv. programmet   7 7 9 
Teknikprogrammet 10 8 6 8 
Vård- och omsorgsprogrammet  10 X X X 
Summa 126 84 73 94 

 

Ändringar i organisationen 
Möjligheter finns till justeringar av antalet platser på respektive program efter elevernas första val 
som sker under januari 2023. 

Utredningens slutsatser 
• Vi föreslår att Ekonomiprogrammet utökas med inriktningen juridik. Detta för att möta 

elevernas sök mönster till denna inriktning hos annan huvudman. 
• Vi föreslår att vi gör inriktningarna sökbara på Fordons- och transportprogrammet för att 

eleverna redan i samband med antagningen skall veta om de kommer in på vald inriktning. 
• Vi föreslår att vi erbjuder en inriktning på Teknikprogrammet mot tidigare två. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-29 

Sida 2 av 2 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

• Vi förslår att Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds som lärlingsutbildning. Efter samråd 
med Social- och omvårdnadsförvaltningen tror vi att denna utbildningsform kan vara 
efterfrågat hos presumtiva elever. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att den föreslagna 

organisationen med det antal platser på nationella program och inriktningar startas på 
Rudbecksgymnasiet läsåret 2023/2024, enligt förvaltningens förslag 

- Ordföranden föreslår ett tillägg om att det i beslutet ska framgå att även utredningens 
slutsatser startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2023/2024.  

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om program och inriktningar Rudbecksgymnasiet läsåret 

2023/2024”, rektor Daniel Larsson, 2022-09-21. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/321 

2022-09-21 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Daniel Larsson, rektor 

Tjänsteskrivelse - Beslut om program och 
inriktningar Rudbecksgymnasiet läsåret 2023/2024  
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att den föreslagna organisationen med det antal platser på nationella 
program och inriktningar startas på Rudbecksgymnasiet läsåret 2023/2024, enligt 
förvaltningens förslag 

Ärendet 
Förslag på organisation Rudbecksgymnasiet läsåret 2023/2024. 

 

Förslag på 
organisation Antal elever per årskurs HT-22 

Program 2023/2024 Åk1 Åk2 Åk3 
Barn och fritidsprogrammet  12 4 10 9 
El- och energiprogrammet 10 10 9 7 
Ekonomiprogrammet  12 6 X 9 
Estetiska programmet bild & form  10 4 9 X 
Fordons- och transportprogrammet  20 14 11 14 
Industriprogrammet  8 8 5 7 
Naturvetenskapsprogrammet 14 9 6 10 
Samhällsvetenskapsprogrammet 20 14 10 21 
Samhäll/Naturv. programmet   7 7 9 
Teknikprogrammet 10 8 6 8 
Vård- och omsorgsprogrammet  10 X X X 
Summa 126 84 73 94 

 

Utredning 
Ändringar i organisationen 
Möjligheter finns till justeringar av antalet platser på respektive program efter elevernas första val 
som sker under januari 2023. 
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Barnrättsbedömning 
Med nedanstående förslag till beslut så anser vi att skolan tillgodoser elevernas möjlighet att 
komma in på sina förstahandsval avseende program och inriktningar. Vi har samverkansavtal inom 
Gymnasium Skaraborg som säkerställer att eleverna har ett brett utbud av program och 
inriktningar att välja på. 

Utredningens slutsatser 
• Vi föreslår att Ekonomiprogrammet utökas med inriktningen juridik. Detta för att möta 

elevernas sök mönster till denna inriktning hos annan huvudman. 
• Vi föreslår att vi gör inriktningarna sökbara på Fordons- och transportprogrammet för att 

eleverna redan i samband med antagningen skall veta om de kommer in på vald inriktning. 
• Vi föreslår att vi erbjuder en inriktning på Teknikprogrammet mot tidigare två. 
• Vi förslår att Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds som lärlingsutbildning. Efter samråd 

med Social- och omvårdnadsförvaltningen tror vi att denna utbildningsform kan vara 
efterfrågat hos presumtiva elever. 
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Sändlista 
Antagningskansliet Utbildning Skaraborg 
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Summa 126
12

inr pedagogiskt och socialt arbete
12

inr Ekonomi
Inr Juridik

10
inr Elteknik

10
inr Bild och formgivning

inr Lastbil och mobila maskiner, lärling 4
inr Personbil 4
inr Transport 12

8
inr Produkt- och maskinteknik, lärling
inr Svetsteknik, lärling

14
inr Naturvetenskap
inr Naturvetenskap och samhälle

20
inr Samhällsvetenskap
inr Beteendevetenskap

10
inr Informations och medieteknik

10

Fordons- och transportprogrammet FT

Industritekniska programmet  IN

Naturvetenskapsprogrammet   NA

Samhällsvetenskapsprogrammet   SA

Teknikprogrammet TE

Vård och omsorgsprogrammet VOlärling

Barn och fritidsprogrammet   BF

Ekonomiprogrammet EK

El- och energiprogrammet EE

Estetiska programmet   ES
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-29 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 83 Information till barn- och utbildningsnämnden 
om arbetet med att efterfölja GDPR 
BUN 2022/326 

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

handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att förvaltningen en gång per år ska rapportera 
till nämnden hur dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs. 

Sammanfattning av vad som gjorts under perioden oktober 2021 till september 2022 för att 
efterleva dataskyddsförordningen: 

• Löpande under året har arbete pågått att teckna personuppgiftsbiträdesavtal och följa upp 
åtgärder enligt plan i registerförteckning. 

• Löpande avstämningsmöten med kommunens centrala GDPR-grupp (kommunjurist, 
dataskyddsombud, IT-chef och förvaltningarnas kontaktpersoner för GDPR). Även 
löpande avstämningar mellan förvaltningens kontaktpersoner och skolchef. 

• På begäran har barn- och utbildningsnämnden överlämnat redovisning till 
dataskyddsombudet gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land.  

• Två personuppgiftsincidenter har anmälts till Integritetsskyddsmyndigeten. 
 
Förslag till beslut 

- Förvaltningen föreslår barn- och utbildningsnämnden besluta att lägga informationen till 
handlingarna. 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse ”Information till barn- och utbildningsnämnden om arbetet med att 
efterfölja GDPR”, barnomsorgsadministratör Sandra Teike, 2022-09-15. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/326 

2022-09-15 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Sandra Teike, barnomsorgsadministratör 
 

Tjänsteskrivelse - Information till barn- och 
utbildningsnämnden om arbetet med att efterfölja 
GDPR 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att förvaltningen en gång per år ska rapportera 
till nämnden hur dataskyddsförordningen (GDPR) efterlevs. 

Utredning 
Sammanfattning av vad som gjorts under perioden oktober 2021 till september 2022 för att 
efterleva dataskyddsförordningen: 

• Löpande under året har arbete pågått att teckna personuppgiftsbiträdesavtal och följa upp 
åtgärder enligt plan i registerförteckning. 

• Löpande avstämningsmöten med kommunens centrala GDPR-grupp (kommunjurist, 
dataskyddsombud, IT-chef och förvaltningarnas kontaktpersoner för GDPR). Även 
löpande avstämningar mellan förvaltningens kontaktpersoner och skolchef. 

• På begäran har barn- och utbildningsnämnden överlämnat redovisning till 
dataskyddsombudet gällande behandling av personuppgifter vid överföring till tredje land.  

• Två personuppgiftsincidenter har anmälts till Integritetsmyndigeten. 
 
Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-29 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 84 Information om uppdaterade kontaktuppgifter 
i krisledningsplan 
BUN 2022/33 

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

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kontaktuppgifterna till barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan har uppdaterats. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om uppdaterade kontaktuppgifter i krisledningsplan”, 

nämndsekreterare Johanna Aldén, 2022-09-20. 
 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 2022-09-20. 
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tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/33 

2022-09-20 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, Nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information om uppdaterade 
kontaktuppgifter i krisledningsplan 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kontaktuppgifterna till barn- och utbildningsnämndens krisledningsplan har uppdaterats. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Krisledningsplan kontaktuppgifter uppdaterad 2022-09-20. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-29 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 86 Information om projektet Utredning 
ytterskolornas roll i skolorganisationen 
BUN 2021/243 

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

handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd 
med berörda nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom skolorganisationen i 
dialog med medborgare i Tidaholms kommun och att detta sker under kommande treårsperiod. 
 
Arbetet har skett i projektform och företaget Ernst & Young har haft uppdraget att genomföra 
utredningen. Utredningen har utmynnat i en rapport som presenteras vid sammanträdet. 

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

handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om projektet Utredning ytterskolornas roll i 

skolorganisationen”, skolchef Anneli Alm, 2022-09-22. 
 Rapport ”Tidaholms kommun - Utredning av ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 

2022-09-20. 
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tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2021/243 

2022-09-22 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om projektet 
Utredning ytterskolornas roll i skolorganisationen 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat uppdra till barn- och utbildningsnämnden att i samråd 
med berörda nämnder förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom skolorganisationen i 
dialog med medborgare i Tidaholms kommun och att detta sker under kommande treårsperiod. 
 
Arbetet har skett i projektform och företaget Ernst & Young har haft uppdraget att genomföra 
utredningen. Utredningen har utmynnat i en rapport som presenteras vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Under utredningen har gällande lagar och regler som bland annat rör barns utbildning beaktats. 
Detta innefattar exempelvis barns rätt till kostnadsfri, tillgänglig och likvärdig utbildning men även 
förebyggande och hälsofrämjande elevhälsa.  

Beslutsunderlag 
 Rapport ”Tidaholms kommun - Utredning av ytterskolornas roll i skolorganisationen”, 

2022-09-20. 

Sändlista 
Kommunfullmäktige 
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Utredning av 
ytterskolornas roll
Tidaholms kommun

UTKAST 2022-09-20
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Sammanfattning

Bakgrund och syfte

Tidaholms kommun genomförde år 2013 en verksamhetsöversyn av all verksamhet i
kommunen. Verksamhetsöversynen av grundskolan visade på flera utmaningar med
kommunens ytterskolor. I översynen föreslogs att kommunen skulle ompröva
ytterskolornas framtid av hänsyn till lärarbehörighet, elevsociala skäl samt den
ekonomiska helheten. Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2020 att
uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att förutsättningslöst utreda ytterskolornas
roll inom skolorganisationen.

Föreliggande utredning har syftat till att kartlägga nuläget samt att belysa
alternativa sätt att organisera grundskoleverksamheten, inklusive förskoleklass och
fritidshem.

Resultat

Inom ramen för nulägesanalysen har vi bland annat identifierat följande övergripande
styrkor och utmaningar:

• Nämnden fördelar proportionellt sett mer resurser till ytterskolorna men trots
detta uppnås inte tillräcklig storlek för att säkerställa likvärdighet.

• Ytterskolorna är mer flexibla att göra förändringar men bristande tillgång till
rektor försvårar för pedagogiskt ledarskap.

• Eleverna upplever att den sociala gemenskapen är starkare på ytterskolorna
men att lokaler och inventarier inte är lika bra som på innerskolorna. Ur ett
elevsocialt perspektiv är det svårt att vid behov göra om undervisningsgrupper
på ytterskolorna.

• Lärarna kan vara mer flexibla i organiseringen av undervisningen på
ytterskolorna men begränsas i sin utveckling av tillgänglig tid och antal
kollegor.

• Elevhälsans funktioner finns tillgängliga på alla skolor men varierar utifrån
elevantal vilket leder till mer fokus på åtgärder och mindre fokus på det
förebyggande arbetet på ytterskolorna.

• Lärare på ytterskolorna beskrivs ha en starkare gemenskap men har en högre
personalomsättning jämfört med innerskolorna och har därtill en hög
sjukfrånvaro.

• Kostnaden per elev är högre på ytterskolorna trots att det finns en
underhållsskuld.

• Föräldrar och medborgare anser att geografisk närhet till en skola är viktigt för
såväl föräldrars livspussel som ortens utveckling.

Slutsats

Utredningen visar att det är mycket som fungerar väl men att vissa skolor inte har
tillräckligt många elever för att garantera eleverna en likvärdig utbildning. För att
långsiktigt stärka likvärdigheten bör elevantalet öka till minst 100 elever per
skolenhet. Utredningen har identifierat tre alternativa sätt att organisera
verksamheten på. I rapporten beskrivs fördelar och nackdelar med vardera
alternativ. Alternativen är:

1) Bevara och utveckla – det vill säga att bibehålla samtliga sex skolor

2) Skapa två jämnstora ytterskolor – det vill säga att ytterskolorna minskar från tre
till två skolor

3) Samorganisera ytterskolorna – det vill säga att ytterskolorna minskar från tre till
en skola
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Innehållsförteckning

Utforska bakgrunden Utvärdera vad som behöver utvecklas

Analysera alternativa organisationer Vidta långsiktiga åtgärder 

Bilagor
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Tidaholms kommun vill utreda ytterskolornas roll

Tidaholms kommun har sex stycken kommunala grundskolor. Tre av grundskolorna,
inklusive den samlade högstadieskolan, är belägna i centralorten. Tre av
grundskolorna är belägna i kommunens ytterområden.

Tidaholms kommun genomförde år 2013 en verksamhetsöversyn av all verksamhet
i kommunen. Verksamhetsöversynen av grundskolan visade att ett flertal
behörighetsreformer medfört utmaningar med att bemanna mindre enheter med
den ämneskompetens som krävs. Detta hade i sin tur lett till att extra resurser
behövde tillföras för att få en funktionell pedagogisk verksamhet. Kostnaden per
elev var därför nästan 50 procent högre för den minsta enheten jämfört med den
största. I översynen föreslogs att kommunen skulle ompröva småskolornas framtid
av hänsyn till lärarbehörighet, elevsociala skäl samt den ekonomiska helheten.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 december 2020 att uppdra åt barn- och
utbildningsnämnden att förutsättningslöst utreda ytterskolornas roll inom
skolorganisationen. Utredningen ska ge underlag till strategiska vägval i det
långsiktiga arbetet med att styra och utveckla utbildningsorganisationen i enlighet
med skollagens intentioner.

Sida 4

Bakgrund Syfte och frågeställningar

Utredningen har syftat till att belysa alternativa sätt att organisera grundskole-
verksamheten, inklusive förskoleklass och fritidshem. Vidare har utredningen syftat
till att för varje alternativ belysa ytterskolornas roll och alternativens effekter.

Utredningen belyser särskilt följande frågeställningar:

1. Vilka alternativa sätt finns att organisera verksamheten på?

2. Vilka effekter och konsekvenser får alternativen för:

a) Huvudmannens förutsättningar att utföra det statliga uppdraget enligt
lag, förordningar och läroplaner

b) Huvudmannens och rektorers förutsättningar att styra och leda
verksamheten

c) Elevers rätt till likvärdig utbildning

d) Lärarnas och elevhälsans uppdrag

e) Förutsättningar för att rekrytera och utveckla kompetens inom
verksamheterna

f) Förutsättningar att erbjuda en god arbetsmiljö för elever och personal

g) Huvudmannens kostnader och dess effekter för att bedriva
verksamheten

h) Medborgare och föräldrar

För att kunna besvara frågeställningarna redogörs även för nuläget i Tidaholms
grundskoleverksamhet.

Utredningen har genomförts genom intervjuer, dokumentstudier samt
medborgardialoger. Mer information om metod återfinns i bilaga 1.
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Översikt av grundskolor i Tidaholm

Sida 5

Forsenskolan (F-6)

Valstads skola (F-6) Rosenbergsskolan (F-6)

Hellidsskolan (7-9)

Fröjereds skola (F-6)

Ekedalens skola (F-6)

Källa: Tidaholms kommun

Beskrivning

Det finns sex grundskolor i Tidaholms kommun.
Forsenskolan, Hellidsskolan och Rosenbergsskolan är
belägna i centralorten (”innerskolorna”). Fröjereds skola,
Ekedalens skola och Valstads skola är belägna i
kommunens ytterområden (”ytterskolorna”). Skolornas
geografiska placering framgår av illustrationen till vänster.

Under innevarande läsår, 2021/2022, går 1 451 elever i
någon av kommunens grundskolor. 16 procent av
eleverna går på någon av ytterskolorna. Fördelningen av
antal elever per skola framgår av illustrationen nedan.

Varje figur motsvarar ca 40 elever

Illustration av elevvolym under läsår 21/22
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Forskningsöversikt

Kännetecken på framgångsrika skolor

Inom forskningen som tar sikte på allmängiltiga
faktorer som påverkar elevernas resultat lyfts ett
antal kännetecken på välfungerande
skolorganisationer:

• Engagerat ledarskap
• Optimerad, strategisk tidsanvändning med fokus på

lärande
• Höga förväntningar på elever och lärare
• Att undervisningen följs upp systematiskt 1

Inom forskningen som tar sikte på skolors interna
processer och deras betydelse för elevernas
utveckling lyfts att om elevers resultat ska förbättras
behöver skolan och arbetslagen fokusera på att
förbättra undervisningen.2 Ur denna aspekt är lärarnas
kompetensutveckling och kollegiala lärande några av
de viktigaste framgångsfaktorerna för goda
skolresultat hos elever. 3

Ur ett institutionellt perspektiv kännetecknas
framgångsrika skolor även av stabilitet, exempelvis att
rektorer stannar under lång tid. 1

Skolans storlek har låg påverkan på kunskapsresultat

Det finns strax under 5 000 grundskolor i Sverige. Av
dessa har cirka en fjärdedel färre än 100 elever, varav
en del är så kallade resursskolor. Trots att mindre
skolor är vanligt förekommande i Sverige är
forskningen på området begränsad. I internationell

kontext finns flera studier men utan entydigt resultat.4

Vissa av dessa använder så många som 400 elever för
att definiera en ”liten skola”. Det är därför svårt att
använda slutsatser från internationella studier vad
gäller kopplingen mellan skolstorlek och resultat.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförde
2018 en analys av sambandet mellan skolans storlek
och studieresultat. Analysen visar att det finns ett
tydligt samband men svag förklaringsgrad mellan
skolstorlek och resultat (se även figur 1). Rensat för
andra förklaringsfaktorer, såsom föräldrars
utbildningsnivå, finns enbart ett marginellt samband
där mindre skolor presterar något sämre.5

Trend mot större enheter

Andelen skolor med färre än 100 elever har minskat
från cirka 40 procent för 40 år sedan till cirka 25
procent idag.

Det finns flera skäl till att andelen mindre skolor
minskar. Exempelvis ger en större organisation ökad
flexibilitet genom att nyttja lärares behörigheter,
säkerställer tillgång till alla nödvändiga kompetenser
samt stärker möjligheterna till kollegialt lärande.6
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Elever per skola

Figur 1. Sambandet mellan skolstorlek och 
kunskapsresultat

Se information om källor i bilaga 1. 41



Forskningsöversikt 

Sida 7

Åldersblandning kan påverka elevens förmågor
negativt

Åldersblandade undervisningsgrupper har funnits på
landsbygden under lång tid för att skapa tillräckligt
stora klasser för att kunna hålla skolor i bruk. Efter
införandet av Lgr80, som betonade integrering, blev
åldersblandning ett vanligare inslag i hela Sverige under
80- och 90-talen.

Kvantitativ forskning visar att det finns ett negativt
kausalt samband mellan åldersblandad undervisning på
mellanstadiet och verbal, spatial och matematisk
förmåga. Åldersblandad undervisning under
mellanstadiet försämrar resultaten på de kognitiva
testerna med cirka fem percentiler.7

Alla elever har rätt till likvärdig utbildning

Enligt skollagen har alla elever rätt till (1) lika tillgång i
utbildning, (2) lika kvalitet i utbildningen samt (3) att
skolan ska arbeta kompensatoriskt utifrån elevers olika
förutsättningar.

Likvärdighetsbegreppet inrymmer således en rad olika
aspekter. Lika tillgång till utbildning i grundskolan är ett
uttryck för att alla elever har rätt till skolgång oavsett
geografisk hemvist eller socioekonomiska
förutsättningar. Det är exempelvis med hänsyn till
likvärdig tillgång till utbildning som grundskolan är
avgiftsfri.

Lika kvalitet i utbildning kan i sin tur betraktas utifrån

tre nivåer:

Strukturkvalitet - Ger skolor förutsättningar och
begränsningar, exempelvis mål, ramar, personaltäthet
och personalens kompetens.

Processkvalitet – Vad skolan gör med de förutsättningar
som finns, exempelvis undervisningens utformning,
organisering, pedagogiskt ledarskap och utvärdering av
utbildningen.

Resultatkvalitet – Resultaten (eng. outcome) av
verksamheten, exempelvis måluppfyllelse.8

Slutligen handlar det kompensatoriska arbetet om att
utbildningen ska vara utformad på ett sätt för att
medge lika chanser att lyckas. 9
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Innehållsförteckning

Utforska bakgrunden Utvärdera vad som behöver utvecklas

Analysera alternativa organisationer Vidta långsiktiga åtgärder 

Bilagor
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Introduktion till nulägesavsnittet

Kommande avsnitt redogör för nuläget i Tidaholms grundskoleorganisation utifrån de
perspektiv som utredningen utgår ifrån:

För respektive perspektiv identifieras styrkor och utmaningar. Avsnittet avslutas
med en samlad analys av nuläget och de utmaningar som identifierats.

Därefter redovisas i avsnitt 3 alternativa sätt för organisering av grundskole-
verksamheten. För varje alternativ beskrivs vilka konsekvenser alternativen får på de
åtta perspektiven.

I rapporten används ett antal begrepp och förkortningar. Nedan förklaras dessa:

• Elevhälsa – Omfattar i rapporten samtliga elevhälsofunktioner, det vill säga 
skolläkare, skolpsykolog, skolsköterska, kurator, socialpedagog, speciallärare, 
specialpedagog, talpedagog, studie- och yrkesvägledare samt stödresurser. 

• Huvudman – Den som är ytterst ansvarig för verksamheten. För kommunala skolor 
är kommunens barn- och utbildningsnämnd (eller motsvarande) i regel huvudman. 

• Kolada – Kommun- och Landstingsdatabasen med statistik kring kommuner och 
regioner. 

• Lgr11 – Läroplan för grundskola samt förskoleklassen från 2011. 

• Lgr80 – Läroplan för grundskolan från 1980. 

• Lärare – Inkluderar lärare i förskoleklass, grundskola och fritidshem.

• Skollag och skolförordning(ar) – Begreppen används synonymt i rapporten. 

• Åldersblandad undervisning – Undervisning i klasser där flera åldrar blandats, ofta 
för att få ihop tillräckligt med elever för en klass. Undervisning kan i viss mån ske 
uppdelat utifrån ålder. 
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█ Grundskolan i Tidaholm har en hög kostnad

█ Extramedel till ytterskolorna åtgärdar inte brister i
likvärdigheten

█ Tillfälliga centrala elevhälsomedel ger inte grund för
långsiktighet i planering

█ Bristande närhet till rektorn vid ytterskolorna

█ Rektorer med flera enheter har mindre tid till
utvecklingsarbete

█ Svårigheter att göra om grupper vid ytterskolorna

█ Större behov av närhet och kontinuitet vid
ytterskolorna

█ Studiemotivation är en utmaning

█ Inte likvärdiga lokaler och inventarier samt tillgång till
elevhälsa

█ Olika förutsättningar för kollegialt lärande

█ Olika förutsättningar vad gäller exempelvis digitala
verktyg

█ På ytterskolor går tid från planering och uppföljning
till andra uppgifter

█ Åldersblandning svårt vid omsättning och varierande
elevunderlag

█ Olika tillgänglighet för elevhälsa och stödfunktioner

█ Elevantal och inte behov avgör fördelning av tid för
elevhälsa

█ Bristande lokaler för elevhälsa vid ytterskolorna

█ Svårare att behålla personal och rekrytera till
ytterskolor

█ Ytterskolorna mer sårbara vid personalfrånvaro

█ Svårare att anpassa bemanning efter behov vid
ytterskolor

█ Behörighet utmaning historiskt

█ Två av tre ytterskolor har högre kostnader

█ Det finns en underhållsskuld på ytterskolorna

Sammanfattning av nulägesanalys

På kommande sidor beskrivs vår analys av nuläget.
Sammanfattningsvis har vi identifierat ett antal styrkor och
utmaningar med dagens organisation av grundskola,
förskoleklass och fritidshem.

De styrkor som identifierats avser främst struktur för ledning
och styrning men även möjligheterna som kommer med en
mindre organisation såsom att få till snabba förändringar och
dra nytta av ett mindre sammanhang.

Utmaningarna grundas primärt i de olika förutsättningar som
råder vid inner- och ytterskolorna där ytterskolorna i flera fall
påverkas negativt av att ha färre elever. Det handlar om
skillnader i tillgänglighet för ledning och elevhälsa,
attraktivitet för lärares och elevhälsans tjänster samt
sårbarhet vid personalomsättning och frånvaro på
ytterskolorna. Detta får även ekonomiska konsekvenser som
synliggörs i en högre kostnad för ytterskolor.

Därtill framgår utmaningar som inte beror på skillnader i
elevantal utan snarare utmaningar kopplat till styrning,
exempelvis underhåll av fastigheter.

Till höger framgår samtliga identifierade utmaningar som
behöver hanteras för att leva upp till lagkrav och säkerställa
en ändamålsenlig organisation över tid.
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Huvudmannens förutsättningar att utföra det statliga uppdraget

Nämnden styr och följer upp ekonomi och kvalitet

Nämnden fastställer årligen mål för verksamheten. För
2022 finns mål avseende kvalitet, likvärdighet,
trygghet och delaktighet för elever. Målen följs upp två
gånger per år. Ekonomin följs upp tertialvis. Nämnden
tar även del av rektorernas kvalitetsredovisningar och
patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska
insats.

Nämndens systematiska kvalitetsarbete utgår från
skollagen och Skolverkets allmänna råd och delas in i
fyra perioder med olika fokusområden.

Grundskolan i Tidaholm har en hög kostnad

Kostnaden för grundskolan i Tidaholm har de senaste
åren varit högre än den statistiskt förväntade
kostnaden; nettokostnadsavvikelse jämfört med
referenskostnad. Under 2020 kostade verksamheten 9
miljoner kronor eller 6 procent mer än den ”borde” (se
även figur 2. Detta motsvarar 700 kr per invånare i
kommunen).

Resursfördelningen styr resurser till ytterskolor

Nämnden fördelar resurser till skolorna genom en
elevpeng. Varje skola får en viss summa per elev.
Summan varierar mellan skolformer och stadium, på
lågstadiet är elevpengen lägre eftersom dagarna är
kortare och på högstadiet högre eftersom dagarna är
längre och eleven läser fler ämnen.

Utöver elevpengen tilldelas ytterskolorna cirka 1 000 kr
ytterligare per elev för att kompensera för det låga

elevantalet. Därtill kan ytterligare tilldelning ske till
ytterskolorna om det saknas elever för att täcka
kostnaden för det lägsta antal lärare som krävs för en
klass. Det vill säga att om en klass har 16 elever på två
lärare och det krävs 20 elever för att täcka kostnaden
för lärarna så tilldelas skolan ytterligare medel
motsvarande fyra elever.

Slutligen finns centrala elevhälsomedel om 3 mnkr som
skolorna ansöker om utifrån elevers behov av insatser.
En utmaning med dessa medel uppges vara att de inte
gynnar långsiktighet eftersom de söks årligen. Resurs-
tilldelningen varierar således utifrån elevernas behov.

Intervjuade lyfter att omfördelningen till ytterskolorna
indirekt bekostas av annan verksamhet. Detta förklaras
av att den kommunala ekonomin – allt i övrigt konstant
– är ett nollsummespel; mer resurser till en verksamhet
gör att annan verksamhet får mindre resurser (se figur
3).

Fördelning av kompetenser syftar till mer likvärdighet

Utöver resursfördelningen i form av elevpeng och
extramedel till ytterskolorna sker även en omfördelning
av kompetenser till ytterskolorna. Ytterskolorna har i
flera fall mer tid per elev för elevhälsofunktioner såsom
kurator än övriga skolor, även om tiden på skolan kan
vara begränsad till ett par timmar varannan vecka.
Detta är en kompensatorisk effekt utifrån att antalet
elever är betydligt färre vid ytterskolorna, men fortsatt
behöver tillgång till elevhälsa. Läs mer i avsnittet om
elevhälsans uppdrag.
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Huvudmannens förutsättningar att utföra det statliga uppdraget

Högstadiet samlades vid en skola för ökad likvärdighet

Sedan 2020 är kommunens högstadium samorgani-
serat på Hellidsskolan. Bakgrunden till samorganiser-
ingen var bland annat att huvudmannen hade
identifierat ett behov av ökad likvärdighet. De
intervjuade ger en samlad bild av att likvärdigheten
inom högstadiet har ökat sedan samorganiseringen.

EYs analys

Vi ser positivt på att nämnden har upprättade
strukturer för styrning och uppföljning av grundskole-
verksamheten. För att uppfylla skollagens krav krävs
omfattande uppföljning, vilket enligt forskning även är
en framgångsfaktor. Vi anser att huvudmannens
kvalitetsarbete skulle stärkas av tydligare underlag för
att säkerställa att nämndens åtgärder skapar kvalitet
och likvärdighet. Exempelvis data som möjliggör
kohortstudier i syfte att följa elevers progression.

Vi konstaterar att grundskolorna i kommunen varierar
vad gäller storlek. Enligt vår erfarenhet medför små
skolor två övergripande utmaningar ur ett huvud-
mannaperspektiv. Den första är att varje elev får stor
budgetpåverkan för en liten enhet, vilket försvårar en
mer långsiktig resursplanering inom respektive enhet.
Den andra är att det ofta är svårt att säkerställa tillgång
till samtliga funktioner som elever har rätt till enligt lag,
exempelvis vad gäller elevhälsa.

Nämnden har i vår mening adresserat utmaningarna

genom att dels tilldela extramedel genom ett slags
”landsbygdstillägg” och en ”lägsta personalantals-
garanti”, dels ha elevhälsofunktioner på varje skola.

Vi menar att landsbygdstillägget förklarar en stor del av
nettokostnadsavvikelsen. Under år 2021 beslutade
nämnden exempelvis om 4,5 miljoner kronor i tillägg
för likvärdighet mellan större och mindre enheter,
vilket motsvarar cirka hälften av nettokostnads-
avvikelsen.

Trots vidtagna åtgärder återstår dock skillnader mellan
skolorna vad gäller exempelvis tillgång till elevhälso-
kompetenser. Vi beskriver skillnaderna i likvärdighet
ytterligare i kommande avsnitt.
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+ Styrkor i nuläget

- Utmaningar i nuläget

+ Det finns en struktur för nämndens styrning 
av ekonomi, verksamhet och kvalitet

+ Fördelning av resurser och kompetenser 
syftar till att öka likvärdigheten

- Grundskolan i Tidaholm har en hög kostnad

- Tillfälliga centrala elevhälsomedel ger inte 
grund för långsiktighet i planering

- Extramedel till ytterskolorna åtgärdar inte 
brister i likvärdigheten 
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Styrning & ledning

Ledningen upplevs mer närvarande vid innerskolorna
Ytterskolorna Ekedalen, Fröjered och Valstad leds gemensamt av
en rektor*. Rektorn för ytterskolorna är därmed ansvarig för 232
elever och cirka 35 personal (se figur 4).

Innerskolorna Rosenberg och Forsen har två rektorer vardera.
Formellt har båda innerskolorna en rektor vardera för åk F-3 och
åk 4-6. De intervjuade beskriver att rektorerna visserligen har ett
formellt ansvar men snarare arbetar i ett ledningsteam, vilket ger
möjlighet till stöttning och avlastning. På Forsen ansvarar varje
rektor för i genomsnitt 202 elever och cirka 35 personal. På
Rosenberg i genomsnitt 203 elever och cirka 30 personal.

Personalen beskriver att det är en fördel om rektorn är tillgänglig
för att styra arbetet och vara pedagogisk ledare. Personalen vid
innerskolorna upplever att rektorerna är tillgängliga i det dagliga
arbetet. Vid ytterskolorna upplevs det som en brist att rektorn
ansvarar för tre skolor och därmed inte kan närvara på varje skola
i lika hög utsträckning som vid innerskolorna. Om ytterskolornas
rektor skulle fördela sin tid proportionerligt utifrån elevantal skulle
rektorn exempelvis kunna närvara fysiskt vid Fröjereds skola en
dag varannan vecka, givet att rektorn spenderar en dag i veckan i
stadshuset (se figur 5).

Ett brett ansvar minskar möjlighet till närvaro, utveckling och
helhetstänk
De rektorer som ansvarar för flera skolor/förskolor delar
personalens upplevelse att det är en utmaning att vara tillgängliga.
Rektorn för yttergrundskolorna har dessutom något fler elever att

ansvara för än rektorerna vid innerskolorna.

Uppdraget som rektor för flera enheter beskrivs även som
logistiskt och administrativt utmanande. Rektorn för ytterskolorna
kommer att behöva spendera mer tid på resor jämfört med andra
rektorer. Givet en begränsning i tillgänglig årsarbetstid för rektorn
kommer således en del av tiden att spenderas på den icke
värdeskapande aktiviteten transport av ledningsfunktion.

Därutöver beskrivs att ett ansvar för flera enheter leder till ökad
administration. Rektorn för ytterskolorna kommer jämfört med en
rektor för en innerskola att ha tre gånger mer administration
kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet (exempelvis tre
kvalitetsredovisningar) och inom det systematiska arbetsmiljö-
arbetet (exempelvis tre skyddsronder, tre handlingsplaner och så
vidare). Slutligen påtalas utmaningar i att vara ansvarig för flera
personalgrupper med olika kulturer och behov. Vid Fröjered saknas
också kontor för rektorn.

Förmåga till snabba förändringar och fokus på skolan i 
kommunen 
Samtliga intervjuade påtalar att ju mindre en organisation är,
desto större är förmågan till snabb förändring: En liten ytterskola i
en liten kommun har möjligheter att fatta snabba gemensamma
beslut och verkställa dessa.

Rektorer och lärare upplever även att det satsas på
skolverksamheten och upplever ett gott stöd från förvaltningschef.
Som exempel nämns att två av innerskolorna är relativt nybyggda.
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Styrning & ledning

Behov av tydlig styrning och ansvarsfördelning
Intervjuade uttrycker ett behov av mer gemensam
styrning, för mer lika förutsättningar och röd tråd.
Personal och ledning har sett behov av att knyta mindre
enheter till de större enheterna. Det har tidigare skett i
förskolan och nu även i grundskolan. Lednings-
organisationen kommer att göras om så att Forsen och
Valstad bildar ett gemensamt rektorsområde och
Rosenberg, Ekedalen och Fröjered ett rektorsområde.
Varje rektorsområde kommer att ha en rektor och ett
antal biträdande rektorer. Det ska skapa ett gemensamt
ledningsansvar för ytterskolornas utmaningar och en
tydligare gemensam ledning.

Rektorer och lärare lyfter behov av tydligare roll- och
ansvarsfördelning mellan skolorna och central
administration, exempelvis vad gäller vilket
administrativt stöd som rektorer och lärare kan få. De
intervjuade menar att ett stärkt administrativt stöd
skulle ge ökat utrymme för rektorernas pedagogiska
ledarskap. Över tid har vissa uppgifter som hanterats
centralt blivit rektorernas ansvar, såsom
schemaläggning och skolplacering.

För organisationen finns utmaningar kopplat till
planeringshorisont. Ytterskolorna behöver i större
utsträckning än innerskolorna anpassa sin organisation
efter antal elever, som förändras varje år. Det ger
sämre förutsättningar för kontinuitet på ytterskolorna.

EYs analys
Utredningen visar att det finns betydande utmaningar
för en rektor att kunna leda alla tre ytterskolorna. För
en utomstående kan det lätt framstå som att rektorerna
har ett någorlunda likvärdigt ansvar. Vi menar dock att
rektorn för ytterskolorna har ett betydligt större – och i
praktiken omöjligt – uppdrag. Vår erfarenhet är även att
den typ av tjänst som ytterskolornas rektor har är
mycket oattraktiv och kommunen har haft ”tur” med
att finna en eldsjäl. Vi ser därför positivt på att
rektorsområdena görs om. Detta inte minst med tanke
på att det är en tydlig framgångsfaktor med
engagemang hos ledarskapet och tillgänglighet till sin
rektor.

Vi noterar att Tidaholm, i egenskap av en mindre
kommun, har begränsat med administrativa resurser. Vi
delar intervjupersonernas bild av att styrningen och
stödet skulle stärkas av att förtydliga alla funktioners
ansvarsområden i förvaltningsgemensamma processer.
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+ Styrkor i nuläget

- Utmaningar i nuläget

+ Kommunen upplevs satsa på skolan

+ Små organisationer kan göra snabba 
förändringar

- Bristande närhet till rektorn vid 
ytterskolorna

- Rektorer med flera enheter har mindre tid 
till utvecklingsarbete
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Eleverna

För- och nackdelar med en större eller mindre skola

I intervjuer lyfter elever som nu går på högstadiet sina
erfarenheter från de fem olika skolorna:

Ett antal positiva effekter av att gå på en mindre skola:

• Stor gemenskap på skolan, umgås över
åldersgränser

• Mindre bus och stök

• Mer kreativ undervisning, använde naturen och
pyssel mer då mindre grupper gör det enklare

Ett antal positiva effekter av att gå på en större skola:

• Större möjlighet till fler vänner i skolan, slippa
skjutsas till vänner i Tidaholm

• Mer tillgänglig elevhälsa

• Bättre undervisningslokaler

• Färre vikarier eftersom mentor går in vid
sjukfrånvaro

• Bättre mat och större möjlighet till specialkost

Stark social gemenskap på ytterskolorna
Att vara få elever på en skola riskerar leda till ett
mindre socialt sammanhang. Högstadieeleverna som
tidigare gått på en ytterskola menar dock att den
sociala gemenskapen var starkare på deras tidigare
skola. Alla elever lekte tillsammans och såg till att alla
inkluderades. Samtidigt betonas att det fanns fler
elever att umgås med när de kom till ny skola, vilket

ansågs positivt. På innerskolorna umgicks eleverna
främst inom sin klass.

Eleverna lyfter att skillnader i lokaler, tillgång till
elevhälsa samt personalomsättning i högre grad har
haft en negativ påverkan på eleverna på ytterskolorna,
men betonar samtidigt att ytterskolornas gemenskap
och kreativa lärmiljöer har varit viktigare.

Lärare lyfter att mindre skolor inte gör det möjligt att
göra om klasser för att motverka cementering av
sociala roller, eftersom eleverna inte är tillräckligt
många. Omgrupperingar gör att elever inte går i samma
klass från förskolan till åk 9, vilket kan motverka
utanförskap. Lärare lyfter exempel på elever som har
haft ett utåtagerande beteende vid ytterskolorna men
som vid byte till större skola övergått till att följa
normen.

Eleverna menar att både ytter- och innerskolorna är
trygga. Av resultat från trygghetsenkät (se figur 6)
framgår att innerskolorna haft högst resultat över tid.

Elever upplever att alla förändringar är stora
En risk med att ha både små och stora skolor kan vara
att ett byte mellan skolor blir en stor förändring för
eleverna. Eleverna lyfter dock att alla förändringar i
lokaler och personal upplevs stora men att eleverna
snabbt vande sig vid förändringen. Även eleverna från
innerskolorna beskriver stor förändring vid byte till
högstadiet. Elever från ytterskolor som inte tidigare

haft skolskjuts lyfter dock vissa utmaningar i att passa
busstider. I övrigt framkommer inga större skillnader
mellan elever vid ytter- och innerskolor vad gäller att
byta skola.

Elever från ytterskolor lyfter att de initialt var oroliga
för hur mycket hjälp de skulle få från lärare vid större
skola med fler elever och hur de skulle få vänner.
Eleverna menar dock att deras oro visade sig obefogad.
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Ovan är ett genomsnitt av resultaten 2014-2022.
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Eleverna 

Studiemotivation en utmaning i kommunen
De intervjuade inom förvaltningen och nämnden
beskriver att kommunen präglas av att vara en
bruksort med låg arbetslöshet. Vissa intervjuade
menar att kommunens särprägel medför lägre
studiemotivation då det finns gott om
arbetstillfällen som inte kräver högre utbildning. En
indikation på studie-motivation är andelen behöriga
till gymnasiet. Tidaholm har, med vissa undantag,
haft lägre andel behöriga till gymnasiet än
riksgenomsnittet de senaste 20 åren. De
intervjuade menar att kommunen därför är särskilt
sårbar för förändringar på arbetsmarknaden.

Närhet till lärare viktigare vid mindre skolor
Vid ytterskolorna där elevhälsan inte är närvarande
dagligen får läraren axla fler roller. Läraren blir
exempelvis den som elever samtalar med istället för
kurator. Detta gör att eleverna upplever det ännu
viktigare med närhet till läraren vid ytterskolorna.
Eleverna menar att det därför varit svårt i perioder
när det varit högre omsättning på lärare.

Avsaknad av kontinuitet riskerar att leda till
kunskapsluckor
Ett antal faktorer vid ytterskolorna medför risk för
kunskapsluckor för eleverna. Vid ytterskolorna har
personalomsättningen varit högre (se även avsnittet
om arbetsmiljö). De intervjuade menar att en
mindre arbetsgrupp påverkas mer av att en

personal slutar, jämfört med en större arbetsgrupp.
Om ingen ordnad överlämning kan ske vid
personalomsättning finns risk att elevernas
progression avstannar. Ett liknande scenario
uppstår när klasserna är åldersblandade och
behöver omorganiseras flera gånger under en elevs
skolgång för att anpassas till variationer i elevantal.

Detta tillsammans med svårigheter att få behöriga
lärare för alla ämnen vid ytterskolorna riskerar leda
till kunskapsluckor för eleverna. Lärare vid
högstadiet menar att detta är märkbart i flera
ämnen där ytterskolorna tidigare saknat behöriga
lärare.

För att motverka luckor i undervisningen finns
skolgemensamma planer för undervisning i
naturkunskap och samhällskunskap på till exempel
Ekedalens skola så att en ny lärare kan fortsätta där
den tidigare slutade. Vissa lärare lyfter behov av
ökad samsyn i kommunen avseende förhållandet
mellan centralt innehåll i läroplaner och en elevs
årskurs. En ålders-blandad undervisning kan dock
inte följa sådan plan.

För litet elevunderlag för att dra slutsatser om
skillnader i kunskapsresultat
Vi har analyserat all tillgänglig data av
kunskapsresultat under de senaste sju åren. För i
princip alla dataserier saknas tillräckligt många
elever över tid på ytterskolorna för att kunna

jämföra eventuella skillnader i resultat. Det enda
undantaget är nationella prov i årskurs 3 i
matematik där två ytterskolor haft goda resultat
och en ytterskola haft mindre goda resultat jämfört
med genomsnittet i kommunen. Denna enskilda
datapunkt – en enskild provserie i ett ämne – är inte
tillräckligt för att kunna dra slutsatser om skolornas
resultatkvalitet eller kompensatoriska arbete.
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Eleverna 

EYs analys:
Enligt forskning och vår erfarenhet är stabilitet en
framgångsfaktor för elevers kunskapsutveckling. I
Tidaholm är det tydligt att det finns skillnader vad gäller
stabilitet såsom kontinuitet bland lärare, vikarier och
klasskonstellationer. Därutöver finns skillnader mellan
inner- och ytterskolor i tillgång till elevhälsa samt
standard på lokaler och inventarier. På grund av att
elevunderlaget på ytterskolorna är för litet över tid har
det inte varit möjligt att dra slutsatser avseende
kopplingen mellan kvalitet i undervisningen och
kunskapsresultaten.

Av statistik från Skolinspektionens elevenkät framgår
att eleverna vid innerskolorna skattar tryggheten som
högre jämfört med eleverna vid ytterskolorna.
Resultatet vid innerskolorna skattas dessutom högre än
rikets snitt. Den högre tryggheten skulle kunna bero på
exempelvis stabilitet i organisationen, såsom
kontinuitet bland lärare och klasskonstellationer men
även en tillgänglig elevhälsa som kan arbeta för
trygghet.

Vi kan dock konstatera att eleverna vi mött är positiva
till ytterskolorna och menar att den goda gemenskapen
där överväger eventuella brister. Gemenskap och
kreativitet i undervisningen är aspekter som
ytterskolorna tycks ha lyckats bra med. Vi menar att
det är viktigt att detta bibehålls vid eventuella
förändringar.
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+ Styrkor i nuläget

- Utmaningar i nuläget

+ Stark social gemenskap på ytterskolor 

+ Ytterskolorna använder de mindre 
grupperna till mer kreativ undervisning

- Inte likvärdiga lokaler och inventarier samt 
tillgång till elevhälsa 

- Svårigheter att göra om grupper vid 
ytterskolorna

- Större behov av närhet och kontinuitet vid 
ytterskolorna

- Studiemotivation är en utmaning

- Svårt att följa elevernas 
kunskapsutveckling vid ytterskolorna då de 

är för få för att ingå i den nationella 
statistiken 
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Lärarnas uppdrag

Lärartätheten varierar mellan skolorna
Lärartätheten, det vill säga antal elever per lärare, varierar mellan skolorna (se figur
7). Det finns inget tydligt samband mellan små och stora enheter utan lärartätheten
är lägst vid Rosenbergsskolan och Valstad och högst vid Fröjereds skola.

Skillnader mellan enheterna påverkar lärarnas förutsättningar att bedriva en
likvärdig undervisning

Av intervjuer framgår att lärarnas uppdrag vid ytterskolor jämfört med innerskolor
skiljer sig på ett antal punkter:

• Kollegialt: Skillnader i antal kollegor för kollegialt lärande, exempelvis för att
jämföra bedömningar samt få stöd i undervisning

• Elevunderlag: Skillnader i antal elever för att jämföra bedömningar i en större
åldersgrupp eller med parallellklasser

• Lokaler, inventarier, utemiljö: Skillnader där ytterskolorna inte håller samma
nivå, exempelvis vad gäller digitala verktyg.

• Restid: Vissa av ytterskolornas lärare och elever reser till andra skolor för att
läsa vissa ämnen, vilket minskar lärares planeringstid

Intervjuade vid innerskolorna lyfter det större sammanhanget kollegialt och
elevmässigt som en styrka i arbetet. Vad gäller kollegialt lärande har ytterskolorna
gemensamma veckovisa träffar. Det genererar dock restid, och ger inte samma
utrymme i vardagen till kollegialt lärande. Innerskolorna har generellt två träffar i
veckan.

Intervjupersonerna beskriver att det finns en strävan mot mer likvärdighet inom
organisationen, exempelvis finns ett gemensamt arbete kring kursplaner som
utökats. Det upplevs att skolorna blir mer likvärdiga, även om det fortsatt finns
skillnader bland annat utifrån att ytterskolorna ofta har åldersblandade grupper och

behöver anpassa arbetet utifrån sina förutsättningar.

Det uppges saknas central styrning vad gäller vilka läromedel eller digitala verktyg
som ska finnas, vilket upplevs vara en brist. Det varierar mellan skolor vilka
läromedel som är tillgängliga och huruvida eleverna har tillgång till digitala verktyg i
undervisningen. Det varierar även mellan innerskolorna, men vid ytterskolorna
påtalas särskilda utmaningar. Vid Fröjered finns exempelvis inte tillräckligt med
digitala verktyg (exempelvis datorer) för alla elever och vid Ekedalen upplevs
nätverket undermåligt. Lärare vid högstadiet upplever att det finns skillnader i
digitala kunskaper hos eleverna, elever från ytterskolorna har en lägre digital
kompetens sett till Skolverkets definition av digital kompetens.
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Lärarnas uppdrag

Åldersblandat i första hand av praktiska skäl
På ytterskolorna undervisas ibland vissa, ibland alla,
klasser åldersintegrerat. Detta innebär att elever från
olika årskurser tillhör samma undervisningsgrupp. På
innerskolorna undervisas eleverna åldershomogent, det
vill säga varje årskurs för sig.

Undervisningen på ytterskolorna sker åldersblandat för
att säkerställa tillräckligt stora grupper för att bli
ekonomiskt bärkraftiga. Merparten av de intervjuade
menar att undervisning i åldersblandade grupper i
första hand är en praktisk lösning. Vissa intervjuade
menar dock att det även kan ha pedagogiska fördelar
vilket beskrivs under nästa rubrik (jämför även med
Lgr80).

Intervjuade lyfter att åldersblandad undervisning kan
fungera väl om det finns en rimlig kontinuitet vad gäller
elevantal och lärare, planering för att möta elevernas
olika nivåer i undervisningen samt kompetens för att
kunna hantera de olika nivåerna samtidigt. I dagsläget
försvåras detta av personalomsättning, variationer i
elevunderlag och svårigheter att rekrytera. De
intervjuade beskriver att undervisningsgrupperna
omorganiseras flera gånger under en elevs skolgång,
när elevunderlaget varierar. En klass kan gå från att
vara en åk 1-2 till 2-4. Det beskrivs vara särskilt
utmanande att undervisa en elevgrupp som inkluderar
olika stadier, exempelvis en åk 3-4. Detta beror på att
det centrala innehållet i läroplanen skiljer sig åt mellan

årskurs 3 och årskurs 4. Vissa lärare upplever att
elever riskerar få kunskapsluckor när klasserna behöver
omorganiseras flera gånger under elevernas skolgång.

Intervjuade beskriver situationer där det varit
utmanande att ändra den sociala dynamiken i en liten
grupp. I en mindre grupp kan en elevs normbrytande
beteende bli norm. I en större grupp påverkar fler
elever normen vilket ofta leder till att normbrytande
beteende ges mindre utrymme.

Åldersintegrerat anpassas mer mot elevernas
kunskap än ålder
En fördel med att undervisa en åldersblandad grupp är
att elever motiverar varandra mellan åldrarna och de
äldre kan vara förebilder för de yngre. Det lyfts att
lärare med åldersintegrerade grupper fokuserar på
elevernas kunskaper på ett tydligare sätt istället för
åldern. Därtill blir undervisningen mindre styrd av
läromedel som inte är anpassad till åldersintegrering.

Ytterskolorna kan däremot ha svårt att genomföra
vissa undervisningsmoment, såsom nationella prov som
kräver grupper om fyra elever om det bara går sju
elever i en årskurs.

Flexibelt arbete på ytterskolor men storlek, tid och
tillgänglig kompetens begränsar
En annan fördel som lyfts i intervjuer är att mindre

skolor ger möjlighet till flexibilitet i undervisningen och
kan besluta om förändringar snabbare. På mindre
skolor med få elever har lärarna också bättre möjlighet
att lära känna varje elev på skolan och därmed
möjlighet att stötta upp i undervisningen vid ordinarie
personals frånvaro utan att det skapar otrygghet hos
eleverna. Ytterskolorna har även större möjlighet till
aktiviteter eller undervisning utomhus.

Samtidigt ger fler elever andra möjligheter och
stordriftsfördelar. Exempelvis mer och fler tillgängliga
elevhälsokompetenser och bättre möjligheter till
kollegialt lärande. Vid skolor med ett fåtal lärare
beskrivs risk att lärare fokuserar på de ämnen läraren
är bra på, då det inte finns samma stöd att få från andra
lärare.

På ytterskolor delas alla skolövergripande uppdrag på
färre personal och lärare får därför fler uppdrag,
exempelvis vad gäller det systematiska kvalitetsarbetet
och IT-pedagogik. Detta beskrivs ge stark gemenskap
och lojalitet, men ger samtidigt sämre förutsättningar
för lärare att planera och följa upp sin undervisning. Det
finns även en utmaning i att läraren behöver ”ersätta”
elevhälsans kompetenser och agera kurator och
skolsköterska i större utsträckning på ytterskolorna
eftersom elevhälsofunktionerna är tillgängliga ett fåtal
timmar i veckan.
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Lärarnas uppdrag

EYs analys

Det finns en tydlig fördel med mindre organisationer
vad gäller flexibilitet att göra förändringar. Med färre
personer som behöver vara delaktiga, besluta och
implementera förändringen kan det gå snabbare än i en
stor organisation. Samtidigt kräver detta att behov av
åtgärder uppmärksammas. En central del inom
kvalitetsstyrning är stöd till uppföljning och analys. Om
huvudmannen inte vet hur det går i verksamheten kan
huvudmannen inte heller vidta rätt åtgärder. Vi ser
därför positivt på utvecklingen av kvalitetsarbetet.

Vi delar intervjupersonernas bild av att det ställer stora
krav att undervisa åldersblandade grupper, exempelvis
vad gäller att anpassa undervisningen för alla elever. Vi
menar att huvudmannen behöver säkerställa en
struktur för att garantera att inget centralt innehåll
missas vid personalomsättning, som är en särskild
utmaning vid ytterskolorna (se mer i avsnittet om
arbetsmiljö).

För att skapa kvalitet i undervisningen finns behov av
kollegialt lärande. Detta är också en av de viktigaste
framgångsfaktorerna för goda kunskapsresultat (se mer
i avsnittet forskningsöversikt). Kollegialt lärande är en
grundförutsättning för att lärare utvecklas i sin
profession och att undervisningen vilar på vetenskaplig
grund i enlighet med lagstiftarens intentioner. Vi menar
att mindre skolor kommer att ha utmaningar att bedriva

ett ändamålsenligt kollegialt lärande. Detta beror för
det första på att det helt enkelt finns färre kollegor att
lära sig av. För det andra är mindre organisationer mer
sårbara då färre personer ska dela på lika många
uppgifter som en stor organisation har. Rimligen måste
tiden för dessa uppdrag tas från ”annat”, såsom tid för
kollegialt lärande.

Sammantaget menar vi att färre kollegor i kombination
med fler arbetsuppgifter riskerar leda till otillräckligt
kollegialt lärande, vilket i förlängningen kan leda till att
undervisningen inte utvecklas. Detta får sannolikt
konsekvenser på undervisningen och arbetsmiljön för
lärarna. Inte minst med tanke på att optimerad,
strategisk tidsanvändning med fokus på lärande lyfts
som en framgångsfaktor

Vi anser att ett antal av ytterskolornas utmaningar
beror på avsaknad av styrning. Likvärdigheten behöver
stärkas vad gäller till exempel tillgången till digitala
verktyg, läromedel och kollegialt lärande.
Huvudmannen bör kommunicera vad som ska gälla
inom dessa områden och säkerställa att det efterlevs,
för att gynna likvärdigheten.
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+ Styrkor i nuläget

- Utmaningar i nuläget

+ Förvaltningen arbetar mot mer likvärdighet 
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flexibilitet i arbetet

- Olika förutsättningar för kollegialt lärande
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Elevhälsans uppdrag

Tillgång till elevhälsofunktioner kan stärkas
Enligt lag ska elevhälsan omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska
insatser. För medicinska, psykologiska och psykosociala
insatser ska det finnas tillgång till skolläkare,
skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det
finnas tillgång till personal med sådan kompetens att
elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan
tillgodoses. Elevhälsan ska främst vara förebyggande
och hälsofrämjande.

Elevhälsans resurser fördelas utifrån antal elever per
enhet. Eftersom ytterskolorna är mindre saknas
tillräckligt elevunderlag för att finansiera heltidstjänster
vad gäller samtliga elevhälsofunktioner. Dessa
funktioner delas därför mellan flera enheter. Flera
intervjuade lyfter det som positivt att arbeta vid flera
enheter eftersom detta gör det möjligt att kunna
jämföra elever och arbetssätt. Däremot påtalas att ett
för litet elevunderlag inte möjliggör för elevhälso-
funktionerna att vara på plats på skolan i tillräcklig
utsträckning för att bygga relationer till lärare och
elever. Det försvårar att arbeta förebyggande och
främjande. Fröjered har exempelvis skolsköterska på
plats cirka fyra timmar varannan vecka, medan
innerskolorna har skolsköterskor på (nästan) heltid. En
stor skillnad är att Ekedalens skola har tillgång till
speciallärare på 1,4 tjänster medan Fröjered saknar
tillgång (se figur 9 och 10).

Specialpedagog, speciallärare och skolsköterska
upplever att de inte alltid är en naturlig del i
ytterskolornas verksamhet. Därför krävs bättre
kommunikation mellan lärare och elevhälsa. Särskilt i
de fall som speciallärare saknas och ordinarie lärare ska
utföra de insatser som specialpedagog identifierat i
utredningar.

Skolpsykologstjänster köps in, vilket upplevs fungera
väl då kommunen får tillgång till olika kompetenser
beroende på behov. Skolpsykologerna är väl bekanta
med kommunens verksamhet men deltar inte i arbetet i
elevhälsoteamen.

Större behov av stöd vid ytterskolor
Flera intervjuade lyfter att en utmaning vid
ytterskolorna är att det saknas resurser att anställa viss
stödpersonal såsom elevassistenter. Vid ytterskolorna
upplevs det även mer utmanande att göra anpassningar
i ordinarie undervisning, då det redan krävs
anpassningar i åldersblandade grupper och det i vissa
fall bara finns en lärare per klass. Detta är särskilt
utmanade om flera elever i samma klass har behov av
ett nära vuxenstöd, eftersom det generellt finns färre
personal vid ytterskolorna. Ytterskolorna ser därmed
ett större behov av ytterligare stödresurser.
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Elevhälsans uppdrag

Ytterskolornas lokaler påverkar elevhälsan negativt
Patientsäkerhetsberättelsen för elevhälsans medicinska
insats anger att skolsköterskemottagningarna vid
Valstad och Fröjered inte kan säkerställa god
vårdhygien eftersom det saknas tillgång till rinnande
vatten.

De intervjuade beskriver även att ytterskolorna saknar
möjlighet till rum som säkerställer konfidentialitet,
exempelvis där skolkurator kan samtala enskilt med
elever utan att andra kan höra. Därtill saknar samtliga
tre ytterskolor ändamålsenliga lokaler för att arbeta
med särskilt stöd, avskilt från övrig verksamhet.
Elevhälsan har inga egna lokaler utan använder
eventuellt lediga klassrum.

Bristen på lokaler gör att elevhälsofunktionerna inte
kan anpassa sitt arbete utifrån elevernas behov utan
istället behöver anpassa sitt schema efter tillgången på
lokaler. Arbetet blir därför mindre flexibelt på
ytterskolorna. Detta uppges bidra till känslan av att
elevhälsan inte är tillgänglig. Innerskolorna har enligt
uppgift inte samma utmaning kopplat till lokaler.

EYs analys
Utredningen visar att tillgången till elevhälsa per elev är
större i genomsnitt på ytterskolorna. Ändå är den
upplevda tillgängligheten och tillgängligheten mätt som
timmar i veckan sämre. Detta är en paradox som pekar

mot att det finns en gräns där små skolor blir så pass
små att fördelarna av att vara få elever inte längre
kvarstår. Vid ytterskolorna framstår det som att
elevhälsan arbetar mer åtgärdande istället för
förebyggande, exempelvis med mer utredning av elever
och mindre löpande samtal med elever samt
fortbildning av personal.

Det saknas en tydlighet från nämnd och förvaltning
kring vilken tillgänglighet och vilka lokaler som
elevhälsa och lärare ska ha tillgängliga i sitt arbete. Det
finns inte någon miniminivå vad gäller tillgång till
elevhälsans funktioner eller storlek på klass. Det
medför att ytterskolorna har en nivå som enligt vår
mening inte ger en tillräcklig och likvärdig tillgång.

Det är enligt vår mening en brist att huvudmannen inte
säkerställt god vårdhygien, trots att detta har
rapporterats i patientsäkerhetsberättelse och torde
varit känt sedan länge. Vi menar att brister i lokaler och
tillgänglighet måste åtgärdas för att kunna bedriva ett
ändamålsenligt elevhälsoarbete, som säkerställer
elevernas rätt till tillgång till en elevhälsa som är
förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande.
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Kompetensförsörjning & arbetsmiljö

Högre personalomsättning på ytterskolorna

Statistik från kommunen visar att ytterskolorna har
högre personalomsättning än innerskolorna. Ekedalen
har till exempel haft en personalomsättning om drygt 15
procent i snitt de senaste fyra åren (se figur 10).

De intervjuade beskriver att möjligheten till utvecklings-
arbete påverkas negativt av personalomsättning.
Eftersom ytterskolorna också har färre personal
påverkas de mer av hög personalomsättning. När
merparten av en grupp slutar saknas kulturbärare som
för vidare den kultur och struktur som varit rådande.
Personalomsättningen påverkar även arbetsmiljön för
övriga anställda. Intervjuade betonar att i små personal-
grupper kan trivseln påverkas starkt om någon enstaka
medarbetare slutar. Om det finns konflikter i små
arbetsgrupper påverkar det mer än i större grupper.

Lärare har olika bilder av vad omsättningen beror på. Ett
skäl som lyfts är att arbetsbelastningen är högre vid
ytterskolorna, dels på grund av att varje anställd har fler
roller/arbetsuppgifter, dels på grund av att lärarna
behöver täcka för varandra vid frånvaro utan att det
finns utrymme i tjänsterna. Andra skäl som lyfts är att
det begränsade kollegiala lärandet inte leder till tillräcklig
utveckling i professionen samt att vissa lärare önskar nya
utmaningar. Slutligen upplevs det även finnas mindre
lojalitet och mer rörlighet hos medarbetare idag jämfört
med "förr”. Löneläge uppges inte vara en faktor i
omsättningen.

Ytterskolorna mer sårbara för sjukfrånvaro
Två av ytterskolorna har en högre sjukfrånvaro (se figur
11). Dessutom är de mer sårbara vid frånvaro.

När rektorerna bestämt vilken lärare som undervisar
vilken klass/ämne för läsåret finns oftast någon enstaka
timme i veckan per person som inte har kunnat fördelas.
Denna planeringsmässiga ineffektivitet åtgärdar ofta sig
själv vid en större skola eftersom tiden kan användas
exempelvis för att täcka annan personals sjukfrånvaro.
På en större skola finns således – åtminstone i teorin –
förutsättningar att hantera sjukfrånvaro internt inom
skolan. En mindre skola har i teorin inte samma möjlighet
att hantera sjukfrånvaro internt eftersom dessa enstaka
timmar inte finns eller räcker till. I verkligheten hanterar
de mindre skolorna sjukfrånvaron ändå, men tiden måste
tas från något annat. Det uppges finnas en plan på vad
som ska nedprioriteras vid frånvaro, oftast special-
undervisning och lässtöd. Inför årsskiftet 2022/2023 ska
en central bemanningsenhet startas för barn- och
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen, vilket
förväntas ge bättre tillgång till vikarier och avlasta
rektorer i att hitta vikarier.

Ytterskolorna har större svårigheter att vara flexibla i
tjänstgöringsgrad, skulle det behövas 110 % i en klass får
rektorn ofta nöja sig med 100 % då det inte går att
sysselsätta två deltidspersonal. Det är alltså på samma
gång svårt att använda personalens tillgängliga tid och
att överbemanna för att kunna täcka upp vid behov.
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Kompetensförsörjning & arbetsmiljö

Utmanande att rekrytera legitimerade lärare till ytterskolorna

Enligt lag får bara den som innehar legitimation undervisa med vissa undantag,
exempelvis modersmål. Av såväl Skolverkets statistik som intervjuer framgår att
det har funnits utmaningar historiskt med låg andel legitimerade lärare på
ytterskolorna. Andelen legitimerade har varierat över åren, särskilt på
ytterskolorna. Enligt Skolverket var andelen legitimerade på exempelvis Fröjered
och Valstad cirka 45 procent under 2017 men har sedan dess ökat.

De intervjuade beskriver att det är – och har varit – svårt att rekrytera lämpliga och
legitimerade lärare till ytterskolorna (se figur 12). En anledning till att tjänsterna på
ytterskolor är svårare att rekrytera till uppges vara att de relativt små enheterna
inte har samma möjligheter till kollegialt lärande. En annan anledning som lyfts är
att undervisning av åldersblandade grupper ställer högre krav på exempelvis
planering vilket medför att urvalet av lärare som är intresserade är mindre. Vissa
intervjuade framhåller även att en indikation på oattraktiva tjänster är om bara
nyexaminerade lärare söker tjänsterna. Ett exempel på detta är Fröjered som
historiskt anställt en hög andel nyexaminerade lärare och också har haft högst
personalomsättning. Samtidigt påtalas att det finns lärare som ser en fördel i att
arbeta vid mindre enheter och att undervisa åldersblandat. På samma sätt som det
finns lärare som inte vill arbeta på en liten enhet finns det lärare som föredrar att
arbeta på en mindre enhet. Av intervjuer framgår en tydlig stolthet i att ha flera
roller och att ”ha hand om hela skolan”.

Det är inte bara rekrytering av lärare som är utmanande. Det gäller även för
elevhälsans funktioner som vid mindre skolor inte har tillräckligt elevunderlag för
att skapa heltidstjänster. Vissa elevhälsofunktioner, såsom skolkurator och
skolsköterska, måste därför dela sin tjänst på flera enheter. Denna delning av
tjänster uppges i flera intervjuer vara särskilt oattraktiv (se mer i avsnitt om
elevhälsans uppdrag).

I dagsläget uppges det finnas de i kommunen som arbetar med specialundervisning
utan speciallärarutbildning eftersom det inte kräver legitimation eller licens, utan
enbart kompetens. På samma sätt arbetar vissa sjuksköterskor utan
vidareutbildning som skolsköterskor i kommunen. Vid ytterskolorna uppges
elevassistenter utan befattningsutbildning förekomma i större utsträckning än vid
innerskolorna.
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Kompetensförsörjning & arbetsmiljö

EYs analys
Utredningen visar på tydliga utmaningar med personal-
omsättning och sjukfrånvaro vid ytterskolorna. Detta är
enligt vår mening ett tydligt tecken på en organisation
som inte mår bra och något som huvudmannen bör ta
på största allvar.

Vi delar intervjupersonernas bild av att ytterskolorna är
mer sårbara för sjukfrånvaro och påverkas mer av
personalomsättning. Enligt vår mening kommer hög
sjukfrånvaro och personalomsättning att få negativa
konsekvenser för eleverna.

Forskning pekar på att kontinuitet är en viktig
framgångsfaktor för elevers kunskapsresultat. Vi ser
kontinuitet som centralt för en välfungerande
verksamhet och en förutsättning för att kunna utveckla
en verksamhet. Detta eftersom hög sjukfrånvaro och
omsättning ökar pressen på de medarbetare som är
kvar, för att de är färre som kan dela ansvaret. Oavsett
hur mycket personalen vill ställa upp för varandra
riskerar detta att leda till sämre arbetsmiljö och mer
sjukfrånvaro.

Medarbetarna är enligt vår mening det viktigaste för att
en verksamhet ska fungera. Luckor i närvaro eller
tillgänglighet kommer att påverka kvaliteten, särskilt i
mindre grupper. Vi anser därför att kontinuitet bör vara
en hög prioritet för huvudmannen.

En annan indikator på en icke välfungerande

organisation är möjligheten att behålla och rekrytera
kompetens. I utredningen framgår att det historiskt
funnits stora utmaningar att behålla och rekrytera
behörig personal, lärare och elevhälsa. Detta gäller
särskilt ytterskolorna som haft en lägre nivå än övriga.
Däremot noterar vi att andelen behöriga i dagsläget
ligger på en hög nivå, även vid ytterskolorna.
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+ Styrkor i nuläget

- Utmaningar i nuläget

+ Stark kultur av att hjälpas åt på 
ytterskolorna

+ Attraktivt för vissa att arbeta på mindre 
skolor

- Svårare att behålla personal och rekrytera 
till ytterskolor

- Ytterskolorna mer sårbara vid 
personalfrånvaro

- Svårare att anpassa bemanning efter behov 
vid ytterskolor

- Behörighet utmaning historiskt
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Ekonomi

Högre kostnad per elev i ytterskolorna

Varje skola har gemensam budget, trots att det finns två
rektorer på respektive innerskola. Av det ekonomiska utfallet
för 2021 framgår att kostnaderna per elev är högre för
Fröjered och Ekedalen jämfört med övriga skolor. För Fröjered
är kostnaden cirka 50 procent högre per elev jämfört med
exempelvis Valstad och Forsen (se figur 13). Kostnader för
elevhälsa belastar inte skolornas budget och ingår därför inte i
beräkningen.

De intervjuade uppger att resursfördelningen är högre till
ytterskolorna för att öka förutsättningarna för en likvärdig
utbildning. Flera intervjuade lyfter att en ökad resurstilldelning
till vissa skolor kommer på bekostnad av andra skolor eller
verksamheter. Kommunen följer inte upp kostnader kopplat till
skolskjuts och elevhälsa per elev. Om dessa kostnader skulle
ingå i skolornas budgetar skulle kostnaden per elev öka mer för
ytterskolorna jämfört med innerskolorna.

Behovet av stöd till elever ger variationer i kostnader och
budgetutfall. Den resursfördelning som finns täcker enligt
intervjuade inte behovet av stöd till elever. Vid innerskolorna
kan vissa stödinsatser hanteras inom ordinarie organisation
men det är svårare vid ytterskolorna som kan ha en ensam
lärare för en klass. Det saknas centrala medel inom nämnden
för att täcka oförutsedda utgifter under året. Oförutsedda
utgifter hanteras genom att en annan enhet gör ett
budgetöverskott, eller genom att äska medel från nämnden. Det
beskrivs vara svårt att hitta lösningar där andra enheter avstår
sina medel för att täcka för en annan enhets underskott.

Lokalkostnaderna varierar mellan skolorna

Internhyrorna för grundskolorna varierar. Innerskolorna har
högre kostnader i absoluta tal, men sett till antal elever som går
vid skolorna har Fröjereds skola högst lokalkostnad. Ekedalens
skola sticker ut som en skola med väsentligen lägre kostnader
än övriga skolor (se figur 14).

Det finns en underhållsskuld på ytterskolorna

Av intervjuer framgår att kommunen de senaste åren satsat på
att bygga nya skolor i centralorten. Ytterskolorna uppges
däremot ha en underhållsskuld. Nämnden har därför avsatt 35
miljoner kronor i sin investeringsplan under 2025-2027 för
”standardhöjning ytterskolor”. Med konstant elevvolym och
givet en kalkylränta om 1 procent och 30 års avskrivning
innebär standardhöjningen en ökad kostnad per elev om cirka 5-
10 tusen kronor per elev och år på ytterskolorna.

För att ytterskolorna ska hamna på likvärdig nivå som
innerskolorna lokalmässigt behövs ytterligare investeringar.
Detta ingår inte i reinvesteringskalkylen. De intervjuade uppger
att om ytterskolorna skulle ha likvärdiga lokaler krävs en
idrottssal, slöjdsal och undervisningskök på Fröjereds skola,
utbyggd idrottssal i Ekedalens och Valstads skolor, att bildsalar
och grupprum byggs på samtliga ytterskolor men även
arbetsrum för lärare, elevhälsa och rektor. Tillagnings- och
mottagningskök på ytterskolorna är också i särskilt behov av
underhåll.
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Ekonomi 

EYs analys
Utredningen visar att huvudmannens resurs-
fördelningsmodell styr mer resurser till ytterskolorna
vilket speglas i en högre kostnad per elev, särskilt för
Fröjereds och Ekedalens skolor.

Vidare finns en omfattande underhållsskuld att hantera
med ytterligare ökade kostnader för ytterskolorna. Vi
menar att underhållsskulden är angelägen att hantera
för att säkerställa likvärdig undervisning vid
kommunens samtliga skolor.

Det är uppenbart att kostnaden för lokaler varierar
utifrån elevantal. Trots att innerskolorna är nybyggda
med betydande kapitalkostnader som följd och att
ytterskolorna i princip borde vara avskrivna är
lokalkostnaden marginellt högre för Forsen och
Rosenberg jämfört med Ekedalen och Valstad. Om vi
dessutom adderar nödvändigt underhåll kommer
lokalkostnaden per elev att vara klart högre för
ytterskolorna jämfört med innerskolorna. Då kommer
inte heller ytterskolorna att ha lokaler för alla
praktisk/estetiska ämnen. Eleverna kommer således
fortsatt att bussas in till centralorten för vissa ämnen,
såsom hemkunskap.

Att ha en högre kostnad och ambitionsnivå för
grundskolan är ett medvetet val, vilket ger effekter för
övriga verksamheter i nämndens ansvarsområde, och
kommunen i stort. Vi menar att om vissa enheter tillåts

ha högre kostnader riskerar det att leda till sämre
samarbete i ledningen, eftersom den totala budgeten är
konstant och andra enheter därmed behöver minska
sina kostnader. Ett sådant val behöver därför vara
transparent och noggrant förankras. I dagsläget tycks
det saknas en tydlighet i att vissa enheter behöver stå
tillbaka för andra.

Det hade stärkt huvudmannens bild av kostnader och
behov av att inrätta uppföljning av kostnader kopplat till
skolskjuts och elevhälsa. Inte minst med tanke på att
ytterskolorna anses ha ett större behov av dessa
insatser varför det bör undersökas om det täcks av den
extra tilldelning som sker.
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+ Styrkor i nuläget

- Utmaningar i nuläget

+ Det finns struktur för fördelning och 
uppföljning av budget

+ Resursfördelningsmodellen tar hänsyn till 
skolornas olika förutsättningar

- Två av tre ytterskolor har högre kostnader 

- Det finns en underhållsskuld på ytterskolorna
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Föräldrarnas och medborgarnas perspektiv

Geografisk närhet och trygghet viktigast för föräldrar

Av dialogen med föräldrar framgick att föräldrarna utgick
från att alla kommunens skolor var likvärdiga. Eftersom
alla skolor kunde antas bedriva lika bra undervisning
betonade föräldrarna trygga lärmiljöer och geografisk
närhet som särskilt viktiga faktorer. Flera föräldrar
framförde att det så kallade livspusslet var helt beroende
av att ha rimliga avstånd för att hämta och lämna barn.
För de föräldrar som förvärvsarbetar på en ort åt ett
annat håll än centralorten skulle en avveckling av någon
enhet innebära så mycket som 40 minuter extra i bil per
dag (20 minuter per väg). Föräldrarna framförde också en
oro att långa bussresor kan påverka eleverna negativt och
att trötta barn rimligen lär sig sämre. Det tillades att både
små och stora skolor ger trygghet men att barn har olika
behov och att det behöver finnas olika skolor för olika
barn. Den geografiska närheten ansågs särskilt viktig när
barnen går i lågstadiet.

Tillgång till elevhälsa viktigt

Vid dialogen diskuterade föräldrar vad som har störst
negativ påverkan på elevers utveckling. Majoriteten
menade att otillräcklig tillgång till elevstöd/elevhälsa hade
störst negativ påverkan. Föräldrarna menade att trygga
barn ”klarar av” omsättning bland lärare, men för de som
inte är trygga i grunden behövs elevhälsa. Omsättning
påverkar dock övrig personal. Vissa påtalande att en hög
personalomsättning indikerar en sämre arbetsplats vilket
drabbar eleverna.

Verksamhet lokalt viktig för ett lokalsamhälle

Medborgare lyfte i dialog att såväl grundskola som
förskola är viktigt för ett lokalsamhälle. Utan dessa såg
medborgare risk att barnfamiljer flyttar och att orten på
sikt utarmas. Flera medborgare lyfte anekdoter om unga
vuxna som flyttat från ytterområdena för studier men på
senare år återvänt. Om medborgarna tvingades välja
trodde fler att förskola var viktigare än grundskola för en
ort.

Olikhet som styrka och svaghet

I dialogen med medborgare betonades att det är en styrka
att det finns olika typer av skolor i kommunen. Alla skolor
ska givetvis sträva efter att eleverna ska nå målen men
det relativt sett mindre sammanhanget i ytterskolorna är
en fördel för många elever. Flera medborgare lyfte att
klasserna på innerskolorna ofta är för stora medan
ytterskolorna har en mer rimlig klasstorlek. Medborgarna
såg olikheterna mellan skolorna som en möjlighet för att
svara upp mot olika elevers behov.

Både medborgare och föräldrar lyfte brister i nuvarande
organisation vad gällde exempelvis likvärdighet på nivån
på lokaler och tillgång till elevhälsa vilket ansågs vara en
brist. Det lyftes även att ytterskolorna får en högre
tilldelning, vilket indirekt tar medel från innerskolorna.

EYs kommentar utifrån dialoger

Utifrån dialogerna är det tydligt att ytterskolorna väcker
mycket känslor. Många av de cirka 100 personerna vid
dialogerna var angelägna om att befintlig struktur ska
bevaras. Vid en förändring är det nödvändigt för nämnden
att adressera föräldrarnas och medborgarnas oro.
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Jag kom på dialogen för 
att få information och 
visa engagemang för 

ytterskolorna.

Oavsett vilken skola man 
går på ska man få 
samma utbildning.

För att få ihop 
livspusslet behöver 

skolan vara nära, det är 
därför vi flyttat hit. 

Det är viktigt att barn 
får rätt utbildning och 

rätt förutsättningar 
senare i livet. 

Det är lätt att tänka att 
små grupper är trygga, 
men inte för alla barn. 

Det är en möjlighet att 
ha olika skolor, för olika 

behov. 

[Om en ytterskola läggs 
ner behövs] tydlig 

information samt att 
mitt barn får gå ihop 
med sina kompisar.

Röster från medborgardialoger

Det är inte rättvist att 
ytterskolor tar resurser 
från innerskolorna, där 

flest barn går. 
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Innehållsförteckning

Utforska bakgrunden Utvärdera vad som behöver utvecklas

Analysera alternativa organisationer Vidta långsiktiga åtgärder 

Bilagor
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Introduktion till alternativ

En del av utredningens syfte är att identifiera alternativa sätt att organisera
verksamheten. Vi har ställt frågan till merparten av intervjugrupperna. Vår
bedömning utifrån uppkomna förslag är att kommunen har tre mer eller mindre
realistiska alternativ:

1. Bevara och utveckla – det vill säga att bibehålla samtliga sex skolor

2. Skapa två jämnstora ytterskolor – det vill säga att ytterskolorna minskar från tre
till två skolor

3. Samorganisera ytterskolorna – det vill säga att ytterskolorna minskar från tre till
en skola

I intervjuer har även framkommit förslag om att på olika sätt avveckla innerskolor för
att öka elevantalet och bärkraftigheten i ytterområdena. Vi har sorterat bort dessa
alternativ av tre skäl. Det första skälet är att det skulle påverka fler elever och
föräldrar. Jämfört med alternativ 2 ovan skulle en avveckling av en innerskola ge
motsvarande konsekvenser för drygt 400 elever jämfört med som minst strax under
40 elever. Det andra skälet är att kommunen investerat 250 miljoner kronor i
innerskolorna de senaste åren. Ett alternativ där dessa investeringar ”gjorts i
onödan” förefaller enligt vår mening som en oproportionell kapitalförstöring. Det
tredje och sista skälet är att kommunen skulle behöva göra motsvarande
investeringar om 250 miljoner kronor en gång till, fast på annan plats. Vi har även
sorterat bort förslag om att avveckla samtliga ytterskolor. Skälen för detta är att vi
bedömer nackdelarna vida överstiger fördelarna. Dessutom ter det sig såväl politiskt
som praktiskt ogenomförbart.

Samtliga tre alternativ fokuserar på att öka elevantalet vid ytterskolorna. Detta
eftersom extramedel sedan tidigare har riktats mot ytterskolorna, utan att kunna
hantera utmaningarna. Vi menar därför att de flesta utmaningar grundas i att
ytterskolorna, främst Fröjered, är för små sett till elevantal.

Elevantalet kan ökas på olika sätt. I kommande avsnitt redogörs för de tre alternativa
sätten att organisera grundskolan och vilka konsekvenser de får.

Grundförutsättningar

Antalet barn 6-19 år i kommunen väntas öka med cirka 25 barn fram till 2027 enligt
Västra Götalandsregionens och kommunens befolkningsprognos. Från 2027 sker en
minskning fram till 2040 med cirka 250 barn. Vi kan därmed inte förutsätta att
antalet elever ökar vid ytterskolorna utan åtgärder.

Vad är minsta rimliga storlek?

Lärare, rektorer och elevhälsopersonal som vi talat med påtalar att en skola bör ha
ungefär 100-110 elever för att kunna dra nytta av fördelarna med en liten skola, utan
att bli så liten att nackdelarna får för stor inverkan. Med 100-110 elever finns
möjlighet att ha cirka 14-16 elever i varje årskurs (F-6) vilket möjliggör grupparbeten
och uppdelningar utifrån behov av stöd. Det går även att ha åldersblandade klasser
över två årskurser och därmed möjliggöra parallellklasser vilket ger elever och lärare
fler möjligheter till utveckling.
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Konsekvenser av alternativ 1 – Bevara och utveckla samtliga skolor
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Styrning & ledningHuvudmannens förutsättningar

Vi bedömer att utmaningarna för huvudmannen som
finns i befintlig organisationsstruktur, exempelvis hög
kostnad, i stort kvarstår även om elevvolymen ökar till
minst 100 elever per skola.

✓ Genomför en kostnadsöversyn i syfte att identifiera
möjligheter som varaktigt sänker huvudmannens
driftskostnader

✓ Upprätta en kommunikationsplan för tydlighet och
transparens mot allmänheten under processen

Övergripande beskrivning

Alternativ ett innebär att bevara och utveckla
nuvarande organisation genom att säkerställa en
nedre gräns på minsta elevantal om 100 elever
per skola. Denna volym bedöms tillräcklig för att
säkerställa bärkraftiga enheter.

Alternativet kräver omfattande resurser för
renovering och bemanning av respektive skola –
det vill säga högre kostnader för drift och
investering. Det kräver att cirka 80 elever från
innerskolorna byter till en ytterskola.

På kommande sidor redogörs för alternativets
styrkor och utmaningar samt åtgärder för att
hantera identifierade negativa konsekvenser.

+ Kommunens särart i form av mindre ytterskolor
bevaras

+ Förutsättningarna för likvärdighet ökar med mer
lika storlek på elevunderlaget

– Huvudmannens långsiktiga handlingsutrymme
minskar eftersom alternativet driver kostnader

– Kräver kommunikation och planering för fördelning
av cirka 80 elever från innerskolor till ytterskolor

Vi menar att tre jämnstora skolor medför mer lika
förutsättningar för ledning av skolorna. Enhetligheten
i sig ger bättre möjligheter till mer helhetssyn och
samarbete. Däremot kvarstår flertalet utmaningar.

✓ Givet en rektor med ansvar för fler enheter: Avlasta
rektor genom att skala bort alla arbetsuppgifter
som inte rektor måste utföra enligt lag

+ Mer likformig styrning

+ Möjligt att fördela skolövergripande arbetsuppgifter
på fler personer vilket avlastar skolledare

– Elevantalet är fortsatt begränsat och kräver att
antingen två eller tre skolor delar rektor eller att en
rektor anställs på deltid per skola
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Konsekvenser av alternativ 1 – Bevara och utveckla samtliga skolor
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Lärarnas och elevhälsans uppdragEleverna

En ökning av elevantalet på ytterskolorna får
konsekvenser för såväl de som nu går på ytterskolor som
de som går på innerskolor.

✓ Inför förändringen successivt

✓ Vid byte av skola är det viktigt att säkerställa att
elever får med sig tidigare klasskamrater till den nya
skolan/klassen.

✓ Se över möjligheter för ökad tillgänglighet för
skolskjuts, exempelvis genom att inkludera fritidshem
som giltigt skäl för skolskjuts

– Elever vid innerskolor behöver byta till en ytterskola

– Elevantalet är fortsatt för litet för att skapa parallell-
klasser eller göra om grupper under skolgången

Kompetensförsörjning & arbetsmiljö

+ Mer jämnt elevunderlag över tid ger mer stabila
klasskonstellationer

+ Åldersblandade grupper kan användas av pedagogiska
och inte ekonomiska skäl

+ Ökar ytterskolornas budget vilket stärker förutsätt-
ningarna för likvärdiga lokaler och inventarier

Med ett större elevunderlag och en mer jämn fördelning
av elever mellan skolorna finns möjligheter till mer
likvärdighet även för lärare och elevhälsa.

✓ Utred vilken tid som varje funktion inom elevhälsan
behöver för att inom en enhet utföra sitt
hälsofrämjande och förebyggande uppdrag samt
ansvar enligt elevhälsoplanen

– Fortsatt begränsade möjligheter till kollegialt lärande
inom skolorna

– Elevhälsans tillgänglighet och möjlighet att arbeta
hälsofrämjande ökar inte

+ Bättre förutsättningar för kollegialt lärande mellan
skolor

+ Ökad tid för planering och uppföljning av undervisning
när mindre tid går till andra arbetsuppgifter

+ Mindre restid mellan skolor för vissa ämnen

Vi ser att arbetsmiljö och kompetensförsörjning påverkas
positivt av ett ökat elevunderlag.

✓ -

– Bemanning av lärare och elevhälsa kan fortsatt inte på
ett enkelt sätt anpassas efter behov då elevunderlaget
är för litet

+ Ökad attraktivitet för tjänsterna på ytterskolorna ger
mer kontinuitet bland personal och enklare
rekrytering

+ Bättre möjligheter att säkerställa behörigheter i alla
ämnen

+ Med ökat antal lärare minskar sårbarhet vid frånvaro
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Konsekvenser av alternativ 1 – Bevara och utveckla
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Ekonomi

Vi uppskattar att minsta möjliga investering för alternativ
1 uppgår till 78 miljoner kronor. Vi bedömer att
kommunen behöver – netto – cirka 9 ytterligare
årsarbetare i form av grundskollärare och lärare i
fritidshem. Alternativet väntas öka den årliga
driftskostnaden med cirka 9 miljoner kronor (5 procent)
jämfört med 2021 (exklusive inflation).

✓ Se över möjligheten att öka intäkter inom grundskolan
genom exempelvis ytterligare uthyrning av lokaler till
förskolan

– Omfattande renoveringar och tillbyggnader krävs vid
de tre ytterskolorna för att höja standard och
kapacitet

– Förskoleverksamheten som hyr delar av Fröjereds
skola behöver alternativa lokaler

+ Förskolans nyttjande av lokaler vid innerskolorna kan
öka när elever flyttar från innerskolorna

Antaganden

• Fröjered och Valstad uppnår samma personalvolym lärare
som Ekedalen vilket tillför 8,6 årsarbetare (åa)

• Innerskolorna kan effektivisera 1 åa vardera (dock ej mer på
grund av delningstal)

• Fröjered och Valstad rekryterar 1 åa lärare i fritidshem
vardera för tillkommande elevvolym

• Personalen uppbär en lön motsvarande genomsnittet i riket
för lärare i grundskola multiplicerat med en faktor om 1,4 för
att inkludera sociala avgifter

• Kostnader för skolskjuts ökar proportionerligt mot nuvarande
kostnad per elev

• Tillkommande investeringar håller i 30 år

• Byggkostnaden uppgår till 30 tkr per m2

• Kalkylräntan uppgår till 1 procent

Ekedalen

• Planerade reinvesteringar genomförs

• Tillagningskök totalrenoveras

• Lokaler för elevhälsan byggs

Valstad

• Planerade reinvesteringar genomförs

• Tillagningskök byggs

• Lokaler för elevhälsan byggs

Fröjered

• Planerade reinvesteringar genomförs

• Två klassrum byggs med kapacitet för 20 elever vardera

• Slöjdsalar och en mindre idrottssal byggs

• Tillagningskök totalrenoveras

• Lokaler för elevhälsan byggs
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Konsekvenser av alternativ 2 – Två jämnstora ytterskolor
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Styrning & ledningHuvudmannens förutsättningar

Alternativet ger huvudmannen bättre möjligheter att
styra för likvärdighet, kvalitet och effektivitet genom
att skapa mer lika skolor.

✓ Upprätta en kommunikationsplan för tydlighet och
transparens mot allmänheten under processen

Övergripande beskrivning

Alternativ två innebär att skapa två jämnstora
ytterskolor, Ekedalens och Valstads skolor om
110-120 elever vardera. Fröjereds skola
avvecklas eftersom skolan enbart har kapacitet
för 65 elever samt att det påverkar minst antal
elever – knappt 40 elever. Jämfört med alternativ
1 behöver inte lika många elever bussas från
centralorten till ytterområdena. Alternativet
förutsätter ändrade upptagningsområden och
vissa investeringar.

+ Kommunens särart i form av mindre ytterskolor
bevaras i stor utsträckning

+ Förutsättningarna för likvärdighet ökar med mer
lika storlek på elevunderlaget

– Risk för negativ påverkan utifrån att elever och
föräldrar från Fröjereds skola kan uppleva missnöje
med organiseringen

Två jämnstora ytterskolor hanterar merparten av
utmaningarna kopplat till styrning och ledning.

✓ Fastställ hur fördelningen av elever ska ske

+ En enhet färre att fördela samma antal lednings-
och stödresurser på förenklar styrning och ledning

– Fortsatt för små enheter för att ha var sin rektor på
heltid

– Kräver omfattande kommunikation och planering
för fördelning av ett fåtal elever från innerskolor till
ytterskolor
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Lärarnas och elevhälsans uppdragEleverna

En förändring till två jämnstora ytterskolor påverkar
främst eleverna vid ytterskolorna.

✓ Säkerställ att elever från Fröjered i möjligaste mån får
gå med sina tidigare klasskamrater

✓ Överväg att successivt införa alternativ 2, det vill säga
att de elever som nu går i Fröjered får gå kvar men
inga nya elever tas emot

– Elever vid Fröjereds skola behöver byta skola

Kompetensförsörjning & arbetsmiljö

+ Mer jämnt elevunderlag över tid ger mer stabila
klasskonstellationer

+ Åldersblandade grupper kan användas av pedagogiska
och inte ekonomiska skäl

+ Ökar omslutningen vilket stärker förutsättningarna för
likvärdiga lokaler och inventarier

Alternativet får positiva effekter för lärare och elevhälsa.

✓ -

– -

+ Bättre förutsättningar för kollegialt lärande mellan
skolor

+ Ökad tid för planering och uppföljning av undervisning
när mindre tid går till andra arbetsuppgifter

+ Mindre restid mellan skolor för vissa ämnen

+ Elevhälsans tillgänglighet och möjlighet att arbeta
hälsofrämjande ökar med större elevunderlag

Med två jämnstora ytterskolor finns bättre möjlighet till
god kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

✓ -

– -

+ Ökad attraktivitet för tjänster på ytterskolorna ger
mer kontinuitet bland personal och enklare
rekrytering

+ Bättre möjligheter att säkerställa behörigheter i alla
ämnen

+ Bemanning av lärare och elevhälsa kan enklare
anpassas efter behov då elevunderlaget ökat
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Ekonomi

Vi uppskattar att driftskostnaden i alternativ 2 i stort
kommer att vara oförändrad jämfört med nuläget. De
minskade driftskostnaderna för Fröjered finansierar
standardhöjningen på Ekedalen och Valstad.

✓ Se över eventuella synergieffekter till följd av ökad
skala på Ekedalen och Valstad för att identifiera
eventuella effektiviseringar i personalkostnader

– -

+ Mer jämn fördelning av kostnader för särskilt stöd
med mer jämn fördelning av elever med behov av stöd

+ Lägre driftkostnader av att driva fyra grundskolor
istället för fem

+ Förskolan kan fortsatt nyttja lokaler vid innerskolorna
när elever flyttar från innerskolorna

Antaganden

• Driftskostnader för Fröjered elimineras

• Befintlig personaltäthet på ytterskolor består på aggregerad
nivå vilket ökar personalkostnaden på Ekedalen och Valstad

• Kostnader för skolskjuts ökar proportionerligt mot nuvarande
kostnad per elev

• Tillkommande investeringar håller i 30 år

• Byggkostnaden uppgår till 30 tkr per m2

Ekedalen

• Planerade reinvesteringar genomförs

• Tillagningskök totalrenoveras

• Lokaler för elevhälsan byggs

Valstad

• Planerade reinvesteringar genomförs

• Tillagningskök byggs

• Lokaler för elevhälsan byggs
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Konsekvenser av alternativ 3 – Samorganisera ytterskolorna
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Styrning & ledningHuvudmannens förutsättningar

Vi menar att en samorganisering av ytterskolorna är
det alternativ som ger huvudmannen bäst
förutsättningar att på lång sikt bedriva verksamheten i
enlighet med lagkrav.

✓ Upprätta en kommunikationsplan för tydlighet och
transparens mot allmänheten under processen

Övergripande beskrivning

Det tredje alternativet innebär att samorganisera
ytterskolorna till en skola, Ekedalens skola.
Genom samorganisering till en gemensam
ytterskola hanteras merparten av dagens
utmaningar mer grundligt och långsiktigt.

De två minsta skolorna, Fröjereds och Valstads
skolor, avvecklas. Alternativet kräver resurser för
renovering, utbyggnad och bemanning av
Ekedalens skola. Det kräver att cirka 120 elever
från Fröjereds och Valstads skola byter skola.

+ Förutsättningarna för likvärdighet ökar med mer
lika storlek på elevunderlaget

+ Huvudmannens långsiktiga handlingsutrymme ökar
när kostnaderna för drift minskar

– Kommunens särart i form av mindre ytterskolor
bevaras inte

Genom en samorganisering hanteras flertalet av
utmaningarna kopplat till styrning och ledning,
samtidigt som utmaningen kring helhetssyn riskerar
kvarstå.

✓ Stärk samarbetet mellan ytterskolan och
innerskolorna

+ Tillräcklig skala för en dedikerad rektorstjänst till
ytterskolan

+ Färre enheter förenklar styrningen

– Riskerar cementera kulturella skillnader mellan
ytter- och innerskolor då det bara finns en
ytterskola
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Lärarnas och elevhälsans uppdragEleverna

Att skapa en gemensam ytterskola gör att kommunens
skolor blir mer lika. Eleverna riskerar dock att gå miste
om gemenskapen som beskrivs vid ytterskolorna.

✓ Vid byte av skola är det viktigt att säkerställa att
elever får med sig tidigare klasskamrater till den nya
skolan/klassen

✓ Kommunen bör undersöka om det går att sprida
ytterskolornas gemenskap och kreativa lärmiljöer till
övriga skolor

– Elever vid Fröjereds och Valstads skola behöver byta
skola

– Risk att gemenskapen som beskrivs vid ytterskolorna
inte kvarstår vid en gemensam ytterskola

Kompetensförsörjning & arbetsmiljö

+ Mer jämnt elevunderlag över tid ger mer stabila
klasskonstellationer

+ Parallellklasser kan skapas och elever kan vid behov
byta klass

+ Ökar omslutningen, vilket stärker förutsättningarna
för likvärdiga lokaler och inventarier

Med ännu större elevantal finns möjligheter att hantera
utmaningarna i högre utsträckning än övriga alternativ.

✓ -

– -

+ Fler lärare ger större möjlighet till kollegialt lärande

+ Mindre tid för planering går till andra uppgifter när
fler lärare kan dela uppgifterna mellan sig och restid
på arbetstid för lärare vid ytterskolorna försvinner

+ Elevhälsans tillgänglighet och möjlighet att arbeta
hälsofrämjande ökar med större elevunderlag

En samorganisering hanterar utmaningarna kring
kompetensförsörjning och arbetsmiljö i ännu större
utsträckning än övriga alternativ.

✓ Upprätta en kommunikationsplan för tydlighet och
transparens mot allmänheten under processen

– Risk för personalomsättning om de som trivs med att
arbeta på en mindre skola lämnar sina tjänster

– Risk för negativ påverkan på arbetsmiljön utifrån att
elever och föräldrar från ytterområdena kan uppleva
missnöje med organiseringen

+ Ökad attraktivitet för tjänsterna på ytterskolan ger
mer kontinuitet bland personal och enklare
rekrytering

+ Bäst möjligheter att säkerställa behörigheten

+ Med ökat antal lärare minskar sårbarhet vid frånvaro
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Ekonomi

I alternativ 3 väntas de årliga driftskostnaderna minska
med cirka 2,5 miljoner kronor, cirka 1,4 procent, jämfört
med nuläget.

✓ Se över eventuella synergieffekter till följd av ökad
skala på Ekedalen och Valstad för att identifiera
eventuella effektiviseringar i personalkostnader

– Omfattande renoveringar och tillbyggnader krävs vid
en av ytterskolorna för att höja standard och kapacitet

– Tillbyggnad krävs för förskolor i centralorten när
innerskolornas lokaler, som förskolan lånar, fylls

+ Mer jämn fördelning av kostnader för särskilt stöd
med mer jämn fördelning av elever med behov av stöd

+ Lägre driftkostnader av att driva en ytterskola jämfört
med tre

+ Finns sannolikt ytterligare besparingspotential inom
ytterskolan

Antaganden

• Driftskostnader för Fröjered och Valstad elimineras

• Befintlig personaltäthet på ytterskolor består på aggregerad
nivå vilket ökar personalkostnaden på Ekedalen

• Kostnader för skolskjuts ökar proportionerligt mot nuvarande
kostnad per elev

• Tillkommande investeringar håller i 30 år

• Byggkostnaden uppgår till 30 tkr per m2

Ekedalen

• Planerade reinvesteringar genomförs

• Tillagningskök totalrenoveras samt ökad kapacitet

• Lokaler för elevhälsan byggs

• Klassrum, inklusive grupprum m.m., för ytterligare 100
elever byggs

• Ytterligare en mindre idrottshall byggs
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Tidaholm har tre alternativ för en långsiktigt bättre grundskoleverksamhet

Slutsats

Vårt uppdrag har varit att belysa alternativa sätt att organisera
grundskoleverksamheten, inklusive förskoleklass och fritidshem,
samt att belysa alternativens konsekvenser.

Nulägesanalysen visar att det är mycket som fungerar väl.
Eleverna är nöjda och trygga vilket framgår av såväl våra
intervjuer som Skolinspektionens enkäter. Det finns även en
märkbar yrkesstolthet hos den personal vi mött, på alla nivåer och
inom alla professioner. Vi har också identifierat ett antal
utmaningar inom utredningens olika perspektiv. Vissa utmaningar
kan hanteras utan ingripande åtgärder i organisationen såsom
skillnader i digitala läromedel och digitala verktyg.

Vi anser dock att det finns utmaningar som är så stora att de
måste hanteras och som inte är möjliga att hantera i befintlig
organisationsstruktur. För att hantera dessa utmaningar har
kommunen enligt vår mening tre alternativ, vilka har beskrivits
och analyserats i föregående avsnitt. Vi bedömer att alla tre
organisationsalternativen hanterar merparten av de utmaningar
som identifierats, även om vissa ytterligare åtgärder behöver
vidtas i synnerhet vad gäller alternativ 1 – Bevara och utveckla
samtliga skolor.

Illustrationen till höger visar inbördes ordning mellan
organisationsalternativen utifrån de faktorer som vi bedömer mest
väsentliga för en långsiktigt bättre verksamhet samt utifrån antal
elever som påverkas och påverkan på driftskostnader.

Alternativ 3 ger enligt vår mening huvudmannen bäst
förutsättningar att bedriva grundskolan i enlighet med lagkrav,
med bäst förutsättningar till högst undervisningskvalitet, bäst
arbetsmiljö och till lägst kostnad.
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Styrning och ledning Bäst
Förutsättningar för 

pedagogiskt ledarskap
Minst bra

Eleverna 

Antal elever som 
behöver byta skola

Förutsättningar för 
kontinuitet och stabilitet

Minst antal Högst antal

Bäst Minst bra

Lärarnas och 
elevhälsans uppdrag

Förutsättningar för kollegialt 
lärande

Förutsättningar för ökad tid 
för planering och uppföljning 

av undervisningen

Bäst Minst bra

Bäst Minst bra

Kompetensförsörjning 
och arbetsmiljö

Robusthet vid frånvaro

Förutsättningar att 
säkerställa behöriga 
lärare i alla ämnen

Bäst Minst bra

Bäst Minst bra

Ekonomi Driftskostnad Lägst Högst

Perspektiv Utmaning Inbördes ordning

123

321

123

123

123

123

123

123
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Tidaholm har tre alternativ för en långsiktigt bättre grundskoleverksamhet

Oavsett alternativ finns behov av ytterligare åtgärder
Vi menar att oavsett hur kommunen väljer att angripa identifierade utmaningar finns
ett antal åtgärder som behöver vidtas. Det handlar om att stärka styrningen genom
att stärka kvalitetsarbetet, se över hur stora eller små klasser bör vara och se över
vilken tillgänglighet som kräv för rektorer och elevhälsan.

Omorganisation kräver noggranna förberedelser och informationsinsatser

Om en omorganisation ska genomföras krävs noggranna förberedelser, informations-
insatser samt en plan för hur skolans tidigare lokaler ska användas. Enligt vår mening
är det viktigt att i ett tidigt stadie involvera berörda i processen och vara
transparenta kring orsakerna och kommande förändringar. En kommunikationsplan
bör upprättas.

I händelse av avveckling har föräldrar och medborgare vid dialoger uttryckt oro kring
negativ påverkan på ortens utveckling och att barnfamiljer skulle bli mindre benägna
att bo på orten. Föräldrar uttryckte oro för att föräldrar och elever skulle behöva
lägga mer tid på pendling. Föräldrar och medborgare menade att om en skola skulle
läggas ner behövs tydlig information, bra busskommunikationer, en skola med närhet
till natur, att eleverna får gå med tidigare klasskamrater och en bra överlämning.
Därtill påtalades att lokalerna behöver användas. Det lyftes önskemål om att kunna
välja en skola i en annan kommun eller öppna en friskola.

Ovan perspektiv bör oven beaktas vid ett eventuellt beslut om omorganisation.
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Den stora skolan kan aldrig bli så bra 
som den lilla skolan när den fungerar 

som bäst, men den stora skolan kan inte 
bli så dålig som den lilla skolan när den 

inte fungerar.

Från intervjuer med lärare och rektorer

Göteborg den 20 september 2022

Aron Larsson Lydia Andersson

Seniorkonsult Konsult

Sara Shamekhi Rebecka Rask

Specialist Kvalitetssäkrare
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Bilaga 1. Metod och källförteckning

Utredningen har genomförts genom intervjuer, medborgardialoger samt
dokumentstudier.

Intervjuer

I utredningen har nedan funktioner intervjuats:

• Utbildningsnämndens presidium

• Skolchef

• Samtliga grundskolerektorer

• Ett urval av förskolerektorer

• Elevhälsochef

• Urval av elevhälsorepresentanter för samtliga kompetenser

• Utvecklingsledare och kvalitetsutvecklare

• Fackliga representanter

• Urval av lärare, förskolepedagoger, fritidspedagoger från samtliga grundskolor

• Urval av tidigare elever från de fem grundskolorna i kommunen som nu är elever
vid högstadiet

Totalt har cirka 70 personer intervjuats.

Medborgardialoger

Vid två tillfällen har vi genomfört medborgardialoger med föräldrar och allmänheten.
Dialogerna har syftat till att inhämta synpunkter och idéer från deltagarna samt
besvara frågor. Totalt har cirka 100 personer deltagit i medborgardialoger.

Dokumentstudier

Vi har gått igenom nedan dokumentation:

• Beskrivning av lokaler, skolskjuts, upptagnings-områden

• Budget och utfall

• Kunskapsresultat

• Kvalitetsredovisningar

• Lokalförsörjningsplan och investeringsbudget

• Patientsäkerhetsberättelse

• Riktlinje för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

• Skolskjutspolicy

• Statistik för personalomsättning

• Västra Götalandsregionens befolkningsprognos till 2070
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Bilaga 1. Metod och källförteckning

Källor till forskningsöversikt

1. Jarl och Blossing m.fl., 2017, Att organisera för skolframgång

2. Hopkins m.fl., 1995, Scool Effectiveness and School Improvement

3. Håkansson och Sundberg, 2020, Utmärkt undervisning

4. Adolfsson, 2014, Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala 
situation i skolan – en forskningsöversikt 

5. Bergström m.fl, 2018, Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat, 
Sveriges kommuner och regioner

6. Andrén, 2020, Skolenhetsutredningen – slutrapport, Göteborgs stad

7. Johansson och Lindahl, 2008, Åldersintegrerade klasser – bra eller dåligt för 
elevernas studieresultat

8. Österberg, 2014, Resultatanalys i skolan

9. Åstrand m.fl, 2020, SOU 2020:28 - En mer likvärdig skola
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Bilaga 2. Statistik 
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Figur 17. Elevantal över tid
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Figur 16. Befolkningsprognos
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Figur 18. Kostnad elevhälsa per e lev
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Figur 19. Kostnad skolskjuts per 
elev med skolskjuts (tkr) 

Kostnad för skolskjuts, beräknat från 2021 års kostnad och 
snittet för antalet skolskjutsberättigade elever för läsåret 

20/21 och 21/22. 

Kostnad för skolsköterska, kurator, speciallärare och 
specialpedagog beräknat utifrån sysselsättningsgrad HT 21, 

utifrån snittlön och 30 procent sociala avgifter

I följande avsnitt redovisas ytterligare statistik, av relevans för utredningen.
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-29 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 85 Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola 
BUN 2022/231 

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

o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen ”Avgiftsfri förskola” till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande senast 2022-11-01. I yttrandet ska nämnden lämna förslag till 
beslut samt motivering. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram. 

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

o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om svar på motion - Avgiftsfri förskola”, skolchef Anneli Alm, 

2022-09-20. 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion ”Avgiftsfri förskola”, 2022-04-25 

83



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/231 

2022-09-20 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Beslut om svar på motion - 
Avgiftsfri förskola 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att: 
o överlämna yttrande angående motion Avgiftsfri förskola till kommunstyrelsen. 
o föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 

Ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat remittera motionen ”Avgiftsfri förskola” till barn- 
och utbildningsnämnden för yttrande senast 2022-11-01. I yttrandet ska nämnden lämna förslag till 
beslut samt motivering. 

Ett förslag till yttrande har tagits fram. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. Oavsett beslut i aktuellt ärendet tillgodoses barns 
rätt till förskola enligt 8 kap. skollagen. Däremot kan barns vårdnadshavare komma att påverkas av 
beslutet då det är dem som står för sitt/sina barns avgifter för plats i förskola. 

Beslutsunderlag 
 Yttrande angående motion – Avgiftsfri förskola. 
 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 72/2022 ”Beslut om remittering av motion om 

avgiftsfri förskola”, 2022-06-01. 
 Motion ”Avgiftsfri förskola”, 2022-04-25 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Barn- och utbildningsförvaltningen

Ärendenummer: BUN 2022/231
Upprättad: 2022-09-21
Senast reviderad: -

Yttrande angående motion - 
Avgiftsfri förskola

1Flicka blåser såpbubblor
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Yttrande angående motion – 
Avgiftsfri förskola 
I motionen Avgiftsfri förskola föreslås kommunfullmäktige besluta att: 

o ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten att avgiftsfritt erbjuda alla 
förskolebarnen i Tidaholms kommun blöjor under sin vistelse på förskolan. 

o ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att tydligt definiera och redovisa vad som ingår i 
maxtaxan i Tidaholms kommuns förskolor. 

Möjligheten att avgiftsfritt erbjuda blöjor till alla 
förskolebarn i Tidaholms kommun  
Kostnaden för att erbjuda blöjor till alla förskolebarn i Tidaholms kommun per år beräknas till 
minimum 500 000 kronor. Därutöver tillkommer viss administrativ kostnad för bland annat 
beställningar. Beaktning ska även tas till förvaringsmöjligheter. 

Barn- och utbildningsnämnden står inför beslut om anpassningar inför budget år 2023 och kostnaden 
för blöjor bedöms inte rymma inom nämndens budgetram. 

Maxtaxa i Tidaholms kommuns förskolor 
Kostnaden för en förskoleplats finansieras av två delar: en del som vårdnadshavare står för samt en 
del som finansieras av kommunen via statsbidrag. Maxtaxa är ett begrepp som påvisar hur kommunen 
ska fastställa vilken avgift som respektive hushåll ska betala för sin barnomsorg, det vill säga att en 
familj som har en högre inkomst betalar en större del av kostnaden kontra en familj med lägre 
inkomst då kommunen finansierar en större del. Det finns ett tak för hur hög avgiften får bli; så kallad 
maxtaxa. Oavsett inkomst har alla har rätt till samma service.  

Alla kommuner i Sverige tillämpar maxtaxa och denna regleras i förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet. 

Vidare framgår av 8 kap. 16 § skollagen (2010:800) att avgifterna ska vara skäliga. Begreppet ”skäligt” 
definieras inte i lagstiftningen, dock framgår av förarbetena att avgifterna inte får bli så betungande att 
föräldrarna av ekonomiska skäl avstår från en verksamhet som det skulle vara bra för barnen att delta 
i.1 

Det finns inga uttryckliga regler som anger vad som ingår i maxtaxan. Viss vägledning kan hämtas från 
8 kap. 22 § skollagen där begreppet ”grundbelopp” framgår: 

Grundbeloppet ska avse ersättning för 

   1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 

   2. pedagogiskt material och utrustning, 

 
1 Prop. 1999/00:129 s. 13 
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   3. måltider, 

   4. administration, 

   5. mervärdesskatt, och 

   6. lokalkostnader. 

Sammanfattning och slutsats 
Det kan konstateras att vårdnadshavare till barn som går i förskola i Tidaholms kommun själva 
bekostar blöjor utöver maxtaxan. Detta ligger inte i linje med de avgöranden som Kammarrätten och 
Förvaltningsrätten i Stockholm meddelat (mål nr 10160-18 samt 16898-18) där det framgår att även 
blöjor ska ingå i avgiften. Dock står barn- och utbildningsnämnden inför kommande ekonomiska 
anpassningar år 2023 och kostnaden för blöjor är inte möjlig att prioritera. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-06-01 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 72 Beslut om remittering av motion om avgiftsfri 
förskola 
KS 2022/169 

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

yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-11-01. 

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

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

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

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

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår arbetsutskottet besluta att remittera motionen till XXX för 

yttrande. Yttrandet ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 2022-11-01. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Remittering av motion om avgiftsfri förskola”, kommunsekreterare Sofie 

Thorsell, 2022-05-24. 
 Motion ”Avgiftsfri förskola”, 2022-04-25. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/109 

2022-10-03 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Federico Dell’Anna, ekonom 

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

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

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

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 

Beslutsunderlag 
 Helårsprognos september 2022 (Barn- och utbildningsnämnd). 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 87/2022 ”Beslut om uppföljning av 

helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende september månad år 2022”, 
2022-09-29. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
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Helårsprognos september 

2022 
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1 Inledning 
Varje månad behandlar nämnden en rapport som följer upp utvecklingen vad gäller 

nämndens ekonomi, verksamhet och personal. I mars, september och november 

innehåller rapporten endast den ekonomiska helårsprognosen vilken beskriver ett 

förväntat utfall i förhållande till nämndens budget. Vid avvikelser mot budget skall 

nämnden besluta om en åtgärdsplan. 
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2 Sammanfattning 
Utfallet för Barn- och utbildningsnämnden under perioden januari – september 2022 är 

ett underskott mot budget på 2,24 miljoner kronor. Avvikelsen motsvarar 0,87 

procent av periodens budget och beror till största delen på ej periodiserade intäkter 

som faktureras och betalas terminsvis. 

Helårsprognosen för nämnden är ett underskott på 0,5 miljoner kronor som beror på 

uteblivet statsbidrag för läxhjälpsverksamheten. 
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3 Ekonomi 

3.1 Budgetram och investeringsmedel 

Kommunfullmäktige fastställer och tilldelar nämnden en budgetram och 

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

driftsbudget. 

Nämndens verksamhetsplan redogör för hur nämnden har beslutat att fördela 

driftsbudgeten till nämndens olika verksamheter under året. Fördelningen benämns 

detaljbudget. 

Nämndens investeringsbudget anger hur nämnden har beslutat att fördela dess 

investeringsmedel under året. 

Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom tilldelat 
budgetram. Nämnden ska inrymma sina verksamheter inom den budget som 

kommunfullmäktige har fastställt. Beredskap för kostnadsavvikelser mot budget och 

oförutsedda utgifter ansvarar nämnden för genom omprioriteringar och 

omfördelningar inom tilldelad budget. 

Verksamhetsplaneringen skall bygga på den faktiska behovs- och kostnadsutvecklingen 

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

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

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

prioriteringar och i grunden se över befintlig verksamhet samtidigt som nödvändig 

utveckling måste beaktas. 

3.2 Redovisning 

  Jan Feb Mar Apr Maj 
Ju

n 
Jul Aug Sep Okt Nov 

De

c 

Helårs-

prognos 
x 

352 6

18 

353 1

18 

352 6

18 

352 6

18 
x x 

352 6

18 

352 6

18 
   

Budgetr

am 
 

352 6

18 

352 6

18 

352 6

18 

352 6

18 
  

352 6

18 

352 6

18 
   

Avvikelse 

(mnkr) 
 0 -500 0 0   0 0    

Avvikelse 

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

3.2.1 Preliminärt utfall 

Nämndens resultat 

  Utfall 2022 Budget 2022 

Avvikelse 

mot budget 

2022 

Utfall 2021 

     

Verksamhetens intäkter 50 770 51 675 -905 62 663 

Verksamhetens kostnader -309 077 -307 742 -1 335 -311 256 

- varav personal kostnader -198 417 -196 615 -1 802 -204 481 
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Verksamhetens 

nettokostnader 
-258 307 -256 067 -2 240 -248 593 

Budgetram 256 067 256 067 0 245 705 

Nämndens avvikelse -2 240 0 -2 240 -2 888 

Avvikelsen för perioden beror till största delen på ej periodiserade intäkter i form av 

statsbidrag och interkommunala ersättningar som regleras terminsvis. 

   Ack. 202201 - 202209  Helår 2022 

Verksamhet 

procentfördelad(3) 

 Utfall Budget Avvikelse  Budget 

Nämnd- och 

styrelseverksamhet 

 523 759 235  1 012 

Musikskola / 

kulturskola 

 3132 3296 164  4 626 

Förskola  62894 65096 2202  88663 

Fritidshem  13996 14257 261  19 410 

Grundskola inkl. 

FK 

 113256 111515 -1740  154758 

Obligatorisk 

särskola 

 6163 6815 652  9 363 

Gymnasieskola  44899 42043 -2856  58148 

Gymnasiesärskola  4681 4179 -503  5 572 

KC  8762 8109 -654  11065 

Totalt  258306 256067 -2239  352617 

Exported 2022-10-06 

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

på följande sätt: 

• Avvikelsen för förskoleverksamheten är ett överskott motsvarande 2,2 miljoner 

kronor. Överskottet orsakas till största delen av att verksamheten har fått 

intäkter från staten för att täcka ökade sjuklönekostnader samtidigt som det 

har varit svårt att rekrytera både ordinarie förskole pedagoger och vikarier. 

• Grundskolan har ett underskott på 1,74 miljoner. Underskottet beror till 

största delen av ej periodiserade intäkter i form av statsbidrag som regleras 

terminsvis. 

• Avvikelsen för gymnasieverksamheten är ett överskott motsvarande 2,8 miljon 

kronor. Avvikelsen på gymnasiet beror av saknade intäkter till elevboendet för 

höstterminen 2022 där platserna faktureras och betalas terminsvis. 

• Avvikelsen för Kompetenscentrum är ett underskott motsvarande 0,65 

miljoner kronor. Underskottet orsakas av att statsbidrag för gymnasial 

vuxenutbildning som vi söker gemensamt i Skaraborg betalas ut terminsvis i 

efterskott utifrån producerade poäng. 
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3.2.2 Helårsprognos nämnd 

  
Prognos 

2022 
Budget 2022 

Avvikelse 

Prognos -

 Budget 

Utfall 2021 

Verksamhetens intäkter 74 637 68 716 5 921 92 353 

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

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

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

Budgetram 352 618 352 618 0 340 485 

Nämndens avvikelse 0 0 0 22 

Driftsbudgeten bygger på följande antaganden 

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

merkostnader är inte budgeterade) 

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

att förskolan Rosenberg tas i bruk 1 januari 2022. 

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

att verksamheterna ryms inom befintliga lokaler. 

att antalet program är oförändrat ht 2022 på Rudbecksgymnasiet. 

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

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

Barn- och utbildningsnämndens verksamheter har påverkas av pandemin vilket medför 

• ökade kostnader i form av sjuklöner. 

• ökade kostnader för riktade insatser mot effekterna på undervisningen som 

pandemin har haft. 

Barn- och utbildningsnämnden nämnden har erhållit utökade statliga bidrag om 1,6 

miljoner kronor från skolverket, vilket avser insatser mot undervisning i grundskola 

och gymnasiet. Samt 2,1 miljoner från staten för ersättning av höga sjuklönekostnader 

tom mars 2022. 

Åtgärdsplan 

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

åtgärdsförslag genomförs. Åtgärdsförslagen är på sammanlagt 1,0 miljoner kronor. 

Verksamhet Förändring 

Månad 

genomfö

rd 

Inklud

erad i 

progn

os 

(ja/nej

) 

2022 

(tkr) 

2023 

(tkr) 

2024 

(tkr) 

Beskriv hur 

åtgärden ska 

genomföras 

Grundskolan Vakant 

ledningstjänst 

202204 ja 200   Ledningstjänst tillsätts 

först i Augusti 

Grundskolan Anpassningar i 

organoisation 

kring läxhjälp 

202207 ja  500  Minskad verksamhet 

Samtliga kostnad för 

implementerin

202207 ja 400   Kostnad för 

införandet läggs som 
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g av IT-system anläggning. 

Samtliga Fortbildning 202205 ja 100   Hålla inne med medel 

för övergripande 

fortbildning. 

Samtliga Fortbildning 202205 ja 100   Hålla inne med medel 

för övergripande 

inköp såsom datorer 

*Förskolan Utbildade 

pedagoger 

202205 ja 200   Delvis överskott från 

VT, räknar med 

oförändrad 

verksamhet HT 

Totalt 1 000 500   

Då vi ser ut att få ett större överskott på förskolan än vad vi tidigare har 

prognostiserat med har vi kunnat justera åtgärdsplanen och tagit bort anpassningen på 

organisationen kring läxhjälp för 2022, dock ligger det kvar som en tänkt åtgärd 2023 

då vi inte ser hur vi skall kunna finansiera det på sikt utan statsbidraget. 
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Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 87 Beslut om uppföljning av helårsprognos för 
barn- och utbildningsnämnden avseende september 
månad år 2022 
BUN 2022/109 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Helårsprognos för barn- och utbildningsnämnden avseende september månad år 2022.  

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

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av helårsprognos för barn- och 

utbildningsnämnden avseende september månad år 2022”, förvaltningsekonom Federico 
Dell’Anna, 2022-09-21. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/201 

2022-10-06 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Federico Dell'Anna, förvaltningsekonom 

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

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Inför beslut om barn- och utbildningsnämndens budget år 2023 bör nämnden verka för att 
tydliggöra vilka prioriteringar och anpassningar som ska göras inom verksamheterna. Detta för att 
ge vägledning om vilka områden som bör utredas vidare inför kommande ekonomiska 
anpassningar. 

Nämnden höll ett extra sammanträde den 5 oktober för fortsatt arbete med budget år 2023. Vid 
mötet beslutade nämnden att gå vidare i budgetarbetet genom att prioritera ett antal områden för 
kommande ekonomisk anpassning. 

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

Beslutsunderlag 
 Budgetförutsättningar 2023 september_uppdaterad. 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 88/2022 ”Information om barn- 

och utbildningsnämndens ekonomiska förutsättningar inför år 2023”, 2022-09-29. 
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Budgetförutsättningar 
2023

Barn- och utbildningsnämnden september 2022
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Indexering med
2,7 % av 2022 års budget
• Budget 2023, 362 139 tkr

• Tilldelad RAM, 359 374

tidaholm.se
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Budgetramar
2022-2025
2022-2023

- Oförändrad verksamhet

- Driftskostnad Madängsholm

- Höjda kostnader för pension

tidaholm.se
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Riktade budgetprioriteringar 16,55 mkr

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

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

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

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

tidaholm.se
108



Förskolan
Budget 2023
•Skogsnallarna på Hellidens 

förskola
•Madängsholms förskola i ny 

drift
•Försteförskollärare.
•Ökad vikariekostnad i samband 

med införandet av 
bemanningsenhet.

Förutsättningar

• Minskning med 10 barn

• Platsbrist (inom vissa områden)

• Kompetensförsörjning

• Hållbart uppdrag ledning / 
administration

• BOA

• Lokaler – upprustning/internhyror
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Fritids
Budget 2023

Förutsättningar

• Minskning med 12 elever

• Kompetensförsörjning (ambitionsnivå)

• Kvalitetssäkring

• Särskilt stöd (tillägg i skollagen)
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Grundskola inkl. 
Förskoleklass

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

miljoner
Förutsättningar

• Ökning med 18 elever (extens)

• Ytterskolor (utredning)

• Likvärdighet

• Elevhälsa (ytterligare uppdrag lagstadgat)

• Organisation (samordning för elever 
med stora behov)

• Kompetensförsörjning – öka 
behörigheter

• Lokaler – renovering ytterskolor

• Extra studietid och utökad lovskola, 
grundskolan
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Särskolorna

•Grundsärskolan
•Oförändrad verksamhet mot år             

2022

•Gymnasiesärskolan
• Endast köp av verksamhet
• Stora prisökningar IKE (Skövde)
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Gymnasiet
•Ökade IKE- kostnader
•Minskade IKE-intäkter
•Oförändrad verksamhet

• Åldersspannet 16-18 år minskar med 4 
elever.

• Dimensionering

• Lokaler – hyresavtal/behov 

• Samverkan vux/gym fordon

• Utökad timplan from 2023
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KC
•Anpassning SFI efter elevantal

• Utbildningsplatser

• Lokaler  - behov

• Samverkan – gy/AME…

tidaholm.se
114



Kulturskolan
•Oförändrad organisation mot 

ht 2022 (+ 500 tkr)

• Hållbar organisation

• Tillgänglighet
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Övergripande  (Reviderat)

• Systemadministratör
•Nytt administrativt system
•Ökade kostnader för internhyror 
•Ökade PO-påslag för nytt pensionsavtal (första prognos, andra 

prognos)
• Indexuppräkning budget måltidsenheten 
• Elev/barn-antals justering
• 3 miljoner för oförutsett
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Osäkerhetsfaktorer
Utifrån det osäkra läget gällande både 
inflation och ökade kostnader kring särskilda 
instatser bör det överläggas att budgetera för 
oförutsägbara händelser.

Förslagsvis 3 miljoner kronor.

tidaholm.se

Statsbidrag, läxhjälp

Bemanningsenhet

Inflation (måltidskostnad och internhyror)

Pensionskostnader

Extra studietid och utökad lovskola, 
grundskolan.  
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Indexering jämfört med 
budgetutfall samma 
ambitionsnivå som 2022  
(Reviderat)

• Indexerad Budget 2023, 362 139 tkr

• Budget 2023 med visade förutsättningar, 
370 126 tkr

• Uppdaterad budget 2023 med visade 
förutsättningar, 374 826 tkr

• Tilldelad RAM, 359 374 tkr

• Avvikelse,  -15 452 tkr
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Budget 2023 med visade förutsättningar, 370 126 tkr

Tillkommer:

• Senaste pensionsprognos                   +  4 200 tkr
• Måltidsenheten 2023 (utöver index.)   +    900 tkr
• Internhyra (justering elkostnaden)       -     400 tkr

Uppdaterad budget 2023                          374 826 tkr
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Avvikelser mot indexering

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

•Ökad vikariekostnad 650 tkr
• Kulturskolan ökning 500 tkr
•Madängsholm 250 tkr (halvårseffekt)

Se om man kan justera beloppet
•Oförutsedda medel, 3 miljoner
• Förste förskollärare till förskolan, 1,6 miljoner
• Budgetprioritering 5 miljoner ytterskolorna
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Elevantal per skola läsår 22/23
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Resursbidrag 1,37 miljoner kronor

• Treklövern 2 033:-/elev 348 elever 707 484:-
• Fröjered skola 8 305:-/elev  50 elever 415 250:-
• Fröjereds fritids 8 863:-/elev  28 elever 248 164:-
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Fröjered 

Nedläggning
• Fröjered skola 8 305:-/elev  

50 elever -415 250:-
• Fröjereds fritids 8 863:-/elev  

28 elever -248 164:-
• Lokalkostnader                                                                                                          

-                         -779 285:-

Åk F-3
• Fröjered skola 8 305:-/elev  

34 elever -132 880:-
• Fröjereds fritids 8 863:-/elev  

28 elever
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Förskolan Madängsholm

• Lokalkostnad 2022, 266 tkr
• Utökning personal en avdelning, 0,25åa 143 tkr
•Ökad lokalkostnad efter flytt, 490 tkr

Total årskostnad 899 tkr för driften av Madängsholm under 
förutsättning att det finns plats för barnen i övriga förskolor. Kostnad 
för personal, läromedel och mat följer med barnen.
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BOA 
(Barnomsorg på Obekväm Arbetstid)
• 1,5 årsarbetare
• kostnad per år 841 tkr
• Bidrag 2022, 185 tkr
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Delar i grundskolan
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-29 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Inför beslut om barn- och utbildningsnämndens budget år 2023 bör nämnden verka för att 
tydliggöra vilka prioriteringar och anpassningar som ska göras inom verksamheterna. Detta för att 
ge vägledning om vilka områden som bör utredas vidare inför kommande ekonomiska 
anpassningar. 

Nämnden har beslutat att hålla ett extra sammanträde den 5 oktober för fortsatt arbete med 
budget år 2023. Vid nästkommande sammanträde den 13 oktober följs arbetet upp.  

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om barn- och utbildningsnämndens ekonomiska 

förutsättningar inför år 2023”, förvaltningsekonom Federico Dell’Anna, 2022-09-21. 
 Budgetförutsättningar 2023, september. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/323 

2022-10-03 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information om verksamheternas 
arbete mot kränkande behandling och 
diskriminering 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Rektorer närvarar vid sammanträdet och redogör för hur verksamheterna arbetar mot kränkande 
behandling och diskriminering. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden om hur verksamheterna arbetar mot kränkningar och 
diskriminering och bedöms inte i direkt mening röra barn. Dock bedrivs all nämndens verksamhet 
främst i syfte att arbeta förebyggande och främjande till förmån för barn och elever i Tidaholms 
kommun.  

Arbetet mot kränkningar och diskriminering ligger i linje med artikel 2 i barnkonventionen där det 
framgår att alla barn är lika mycket värda, har samma rättigheter samt att ingen får diskrimineras. 
Även skollagen (2010:800) och diskrimineringslagen (2008:567) reglerar bestämmelser kring 
området och Tidaholms kommuns förskole- och skolenheter arbetar aktivt med dessa frågor. 

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 81/2022 ”Information om 

verksamheternas arbete mot kränkande behandling och diskriminering”, 2022-09-29. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-29 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 81 Information om verksamheternas arbete mot 
kränkande behandling och diskriminering 
BUN 2022/323 

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 
Rektorer närvarar vid nämndsammanträdet och redogör för hur verksamheterna arbetar mot 
kränkande behandling och diskriminering. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information om verksamheternas arbete mot kränkande behandling och 

diskriminering”, skolchef Anneli Alm, 2022-09-22. 

 

129



Sida 1 av 1 

 

tidaholm.se
tidaholms.kommun@tidaholm.se

0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/38 

2022-10-03 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Anneli Alm, skolchef 

Tjänsteskrivelse - Information och dialog om 
grundskolornas verksamhet och kvalitetsarbete  
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Rektorer från grundskolan närvarar vid sammanträdet för att informera om sina respektive 
verksamheter och kvalitetsarbeten för vidare dialog med barn- och utbildningsnämnden. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet syftar till att informera nämnden och skapa dialog kring grundskolornas verksamheter 
och kvalitetsarbeten och bedöms inte i direkt mening röra barn. Dock bedrivs all nämndens 
verksamhet främst i syfte att arbeta förebyggande och främjande till förmån för barn och elever i 
Tidaholms kommun.  

Beslutsunderlag 
 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut § 82/2022 ”Information om 

verksamheternas arbete mot kränkande behandling och diskriminering”, 2022-09-29. 
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Sammanträdesprotokoll 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, 2022-09-29 

Sida 1 av 1 

 
Ordförandes signatur Justerares signatur Justerares signatur Utdragsbestyrkande

§ 82 Information och dialog om grundskolornas 
verksamhet och kvalitetsarbete 
BUN 2022/38 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Rektorer från grundskolan närvarar vid nämndsammanträdet för att informera om sina respektive 
verksamheter och kvalitetsarbeten för vidare dialog med barn- och utbildningsnämnden. 

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

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

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Information och dialog om grundskolornas verksamhet och 

kvalitetsarbete”, skolchef Anneli Alm, 2022-09-22. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/2 

2022-09-27 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse – Information från skolchef 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Skolchefen lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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0502-60 60 00

Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/3 

2022-09-27 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse - Information från ordförande 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Ordföranden lämnar information vid sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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Tjänsteskrivelse 
Ärendenummer: BUN 2022/17 

2022-09-27 Barn- och utbildningsnämnden 
Handläggare: Johanna Aldén, nämndsekreterare 

Tjänsteskrivelse – Återkoppling arbetsmiljön 
Förslag till beslut 

- Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendet 
Varje mötesdeltagare lämnar sin syn på hur arbetsmiljön upplevts under sammanträdet. 

Barnrättsbedömning 
Ärendet bedöms inte i direkt mening röra barn. 
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