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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 21 november 2019 kl. 08:30 
  
Ordförande Roger Ekeroos 
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr BUN 295540  

 

I tur att justera: Anibal Rojas Jorquera (KD) 

Beräknad tid för justering: Tisdagen den 26 november 2019 
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2019-11-11  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

2.  Information till nämnd 2019-11-21 
Dnr BUN 2019/00013  

 

1. Kartläggning av kommunens förebyggande arbete  

 

 

2. Information om Verksamhetsplan 2020-2022 barn och utbildning 

 

 

 

3. Information om ändringar i tillämpningsreglerna för förskola och 

pedagogisk omsorg 

 

 

4. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt 

 

 

5. Information om förslag till beslut om effektiviseringsfonden och 

anslagsbindningsnivåer  

 

6. Barn och utbildningsnämndens Lokalförsörjningsplan  

 

 

7. Information från tillsynsenheten 

 

 

8. Inspektionsärenden 

 

 

 

 

08:35-09:00 

Samordnare  

 

09:00-10:20 inkl.  

20 min fika  

Verksamhetschefer  

 

10:20-10:30 

Verksamhetschef 

förskola  

 

10:30-10:55 

Controller  

 

10:55-11:20 

Controller  

 

11:20-11:50  

Planeringsstrateg  

 

13:30-14:00 

Administrativ chef  

 

14:00-14:10 

Administrativ chef  

3.  Information - Förvaltningschef 2019-11-21 
Dnr BUN 2019/00014  

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- LoopMe 

- Arbetet mot skolsegregationen i grundskolan 

 

2. Lokalfrågor  

- Balladens förskola 

- Nytt underlag till Igångsättningsbeslut investeringsobjekt 

Killingens förskola - reviderad kalkyl 

- Statusrapport för projekten i Ljungskile  

 

3. Barnomsorgskön presenteras digitalt  

 

 

 

 

14:10-14:50 

Förvaltningschef 

 

 

 

15:10-15:40 

Lokalplanerare   
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Föredragningslista Föredragande 

4.  Information - Ordförande 2019-11-21 
Dnr BUN 2019/00015  
 

1. Ordföranden informerar 
- Statusuppdatering Äsperödsskolan  

 
2. Rapport från de lokala program- och yrkesråden ht 2019 

 
3. Datum för arbetsmöten budgetdialog våren 2020 

 
Beslutsärenden 13:00-13:30 

 
 
 
15:40-16:15 

5.  Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och Uddevalla E-sportförening 
Dnr BUN 2019/01134  

Förvaltningschef  

6.  Placering i förskola eller pedagogisk omsorg i två olika kommuner 
samtidigt  
Dnr BUN 2019/01135  

Verksamhetschef 
förskola  

7.  Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen att utreda 
ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid APL 
Dnr BUN 2019/01168  

Förvaltningschef  

8.  Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 
2019-2021 samt revidering av nämndens styrkort  
Dnr BUN 2019/01123  

Kvalitetsstrateg   

9.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-11-21 
Dnr BUN 2019/00002  

Nämndsekreterare  

10.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2019-11-21 
Dnr BUN 2019/00034  

Nämndsekreterare 

11.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2019-11-21   
Dnr BUN 2019/00238  

Nämndsekreterare 

12.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive 
gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr BUN 295540   1 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Anibal 

Rojas Jorquera (KD). Beräknad tid för justering är tisdagen den 26 november. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Anibal Rojas Jorquera (KD) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 26 november 2019 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr BUN 2019/00013  2 

Information till nämnd 2019-11-21 

 

1. Kartläggning av kommunens förebyggande arbete  

 

2. Information om Verksamhetsplan 2020-2022 barn och utbildning 

 

3. Information om ändringar i tillämpningsreglerna för förskola och pedagogisk 

omsorg 

 

4. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt 

 

5. Information om förslag till beslut om effektiviseringsfonden och 

anslagsbindningsnivåer  

 

6. Barn och utbildningsnämndens Lokalförsörjningsplan  

 

7. Information från tillsynsenheten 

 

8. Inspektionsärenden 
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Barn och utbildning 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information till nämnd 2019-11-21 

 

1. Kartläggning av kommunens förebyggande arbete  

 

2. Information om Verksamhetsplan 2020-2022 barn och utbildning 

 

3. Information om ändringar i tillämpningsreglerna för förskola och pedagogisk 

omsorg 

 

4. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt 

 

5. Information om förslag till beslut om effektiviseringsfonden och 

anslagsbindningsnivåer  

 

6. Barn och utbildningsnämndens Lokalförsörjningsplan  

 

7. Information från tillsynsenheten 

 

8. Inspektionsärenden 
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2019-11-21 Dnr BUN 2019/00028 

 

 

Pågående ärenden – myndigheter 2019 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:443 - Beslut att 
överlämna anmälan mot Sommarhemsskolan 
7-9 till Uddevalla kommun (BUN 
2019/00137) 

2019-01-22 – Beslut att 
överlämna anmälan till 
Uddevalla kommun – svar senast 
2019-02-22 
2019-02-21 – yttrande skickas 
med beslutsjournal 
2019-03-20 – Begäran om 
komplettering 
2019-03-26 – komplettering 
skickas 
2019-03-29 – Beslut om 
föreläggande att vidta åtgärder – 
svar senast 20 maj 
2019-05-17 – Komplettering 
skickas 
2019-05-24 – begäran om 
komplettering – svar senast 10 
juni.

2019-06-28 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2019-05-31 – Komplettering 
skickas  

Skolinspektionen 2019:1094 - Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan mot 
Västerskolan (BUN 2019/00246) 

2019-02-21 – Begäran om 
yttrande – svar senast 2019-03-
20

2019-07-03 – Beslut om 
föreläggande att vidta åtgärder 
Svar senast 31/10

2019-11-01 – Svar på 
föreläggande skickas  
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2019-03-20- yttrande skickas 
med beslutsjournal 
2019-06-05 – Begäran om 
komplettering  
2019-06-10 – Komplettering 
skickas

Skolinspektionen 2019:4012 - Beslut att 
överlämna anmälan mot Östrabo yrkes till 
Uddevalla kommun (BUN 2019/00594) 

2019-05-09 – Beslut att 
överlämna anmälan mot Östrabo 
yrkes till Uddevalla kommun 
Svar senast 28 maj

2019-08-22 – Beslut att avsluta 
ärendet   

2019-05-27 – Svar på klagomål 
skickas  

Skolinspektionen 2019:5999 - Beslut att 
överlämna anmälan mot skansens förskola till 
Uddevalla kommun (2019/00857) 

2019-07-05 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan mot Skansens förskola 
med krav på redovisning av 
utredning 

2019-09-02 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2019-08-27 – Svar till 
vårdnadshavare inkl. 
Skolinspektionen på lämnat 
klagomål 
2019-08-28 följebrev till 
vårdnadshavare 

Skolinspektionen 2019:6949 Anmälan 
avseende Sommarhemsskolan F-6 i 
Uddevalla kommun (BUN 2019/01022) 

 2019-09-11– Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan avseende 
Sommarhemskolan till 
Uddevalla kommun 

2019-09-24 – Svar skickas till 
anmälare samt till 
Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:6534 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Forshällaskolan (BUN 2019/01032) 

 2019-09-12 – Begäran om 
yttrande med anledning av 

2019-10-01 – Yttrande med BJ 
skickas till Skolinspektionen  
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anmälan avseende 
Forshällaskolan 

Skolinspektionen 2019:7071 Beslut att 
överlämna anmälan till Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB samt till Uddevalla kommun 
(BUN 2019/01106) 

2019-09-27 - Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB samt till Uddevalla 
kommun

2019-10-30 – beslut att avsluta 
ärendet. 

2019-10-09 - Yttrande med BJ 
skickas till Skolinspektionen 

Skolinspektionen 2019:8429 Beslut att 
överlämna anmälan mot Parkens förskola till 
Uddevalla kommun

 2019-10-23 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun 

 

Barn och elevombudet enskilda elever 
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

   
Övriga myndigheter  

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
       
       

Pågående ärenden – myndigheter 2018 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
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Skolinspektionen 41-2018:3982 - Anmälan 
om elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid 
Linnéaskolan i Uddevalla kommun BUN 
2018/00545 

2018-05-18 Begäran om 
yttrande 
2018-06-07 – Svar med bilagor 
skickas 
2018-10-12 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 7 
december 2018 
2018-12-07 – Svar skickat med 
beslutsjournal 
2019-01-30 – konversation 
mellan rektor och 
Skolinspektionen 
2019-02-05 – Tjänsteanteckning 
2019-02-06 – Uppföljning av 
beslut – svar senast 2019-03-15

2019-05-10 – Beslut att avsluta 
ärendet.  

2019-03-13 – Svar till 
Skolinspektionen skickas  

Skolinspektionen 41-2018:5957 - Anmälan 
om skolsituation för en elev vid Stråketskolan 
i Uddevalla kommun (BUN 2018/00796) 

2018-09-04 – Beslut att lämna 
över ärendet till Uddevalla 
kommun 
Svar daterat 2018-09-14 skickas 
2018-11-06 – Begäran om 
komplettering

2019-03-25 – Beslut att avsluta 
ärendet. 

2018-11-12 komplettering 
inskickad  

Skolinspektionen 41-2018:9485 Beslut att 
överlämna anmälan mot Uddevalla 

2018-11-07 Beslut att lämna 
över anmälan till kommunens 

2019-05-24 – Beslut att avsluta 
ärendet 

2018-12-20 – Svar skickad med 
beslutsjournal 
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gymnasieskola, Östrabo 1 till Uddevalla 
kommun (BUN 2018/01062) 

klagomålshantering med svar 
senast 9 januari

Skolinspektionen 41-2018:11007 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Sommarhemsskolans grundsärskola i 
Uddevalla kommun (BUN 2018/01178)

2018-12-12 – Begäran om 
yttrande – svar senast 14 januari 

2019-04-09 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2019-01-11 – Svar skickad med 
beslutsjournal 

 
 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr BUN 2019/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2019-11-21 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- LoopMe 

- Arbetet mot skolsegregationen i grundskolan 

  

2. Lokalfrågor  

- Balladens förskola 

- Nytt underlag till Igångsättningsbeslut investeringsobjekt Killingens förskola 

- reviderad kalkyl 

- Statusrapport för projekten i Ljungskile  

  

3. Barnomsorgskön presenteras digitalt  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information - Förvaltningschef 2019-11-21 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- LoopMe 

- Arbetet mot skolsegregationen i grundskolan 

 

2. Lokalfrågor  

- Balladens förskola 

- Nytt underlag till Igångsättningsbeslut investeringsobjekt Killingens förskola 

- reviderad kalkyl 

- Statusrapport för projekten i Ljungskile  

 

3. Barnomsorgskön presenteras digitalt  
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 Dnr: BUN 2019/00798  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson  

Telefon 0522-69 70 07 

e post: tony.andersson@uddevalla.se 

  

  

  

 

      

    

  

 

Behovsanalysen avser: Killingens förskola med 6 avdelningar 
 

Sammanfattning 

 

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga prognosen visar att 

antalet 1-5 åringar år 2028 beräknas ha ökat med ca 312 barn jämfört med idag. Detta styr 

planeringen och behovet av förskole- och skollokaler i hela kommunen. Norra området växer inte 

på samma sätt som andra områden. Dock är området barnrikt och det finns idag ett underskott på 

förskoleplatser. Vidare finns det f n fem små 2-avdelningsförskolor i område Norr vilka är både 

dyra och svåra att leda och organisera på ett effektivt sätt. Tillskotten av nya förskoleplatser i 

område Norr är därför nödvändigt både för att tillföra ytterligare platser och för att kunna ersätta 

uttjänta, ineffektiva och dyra förskolelokaler. Killingens förskolas lokaler är mycket gamla och 

slitna och måste ersättas. 

1.1. Kontaktuppgifter  

 
Datum 

2019-10-30 

 

Förvaltning 

Barn och utbildning 

 

Avser verksamhet 

Förskola 

 

Uppdragsgivare 

Staffan Lindroos 

 

Tfn 

0522-697094 

E-post 

staffan.lindroos@uddevalla.se 

Underskrift 

 

 

Kontaktperson för 

uppdraget 

Tony Andersson 

 

Tfn 

0522-697007 

 

 

E-post 

tony.andersson@uddevalla.se 

 

 

 

1.2. Verksamhetsanalys 
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Gör en risk-och konsekvensanalys enligt arbetsmiljölagen (ABC-modellen). Finns det 

organisationsförändringar eller förändringar i arbetssätt som påverkar verksamheten och vilka följder 

får det för lokalbehovet?  

Om de dåliga förskolorna inte ersätts med nya lokaler ökar de allvarliga bristerna i arbetsmiljön 

ytterligare. RoK-analyser är gjorda och bristerna finns även dokumenterade i den årliga 

arbetsmiljöronden.  

Den nya förskolan om 6 avd skall ersätta nuvarande Killingens förskolelokal som rymmer 3 st  

avdelningar. En större förskola skapar mycket bättre möjligheter att kunna organisera verksamheten 

på ett effektivt sätt. Den nya förskolan kommer också att tillföra nya förskoleplatser i området vilket 

minskar risken för överinskrivningar i de nuvarande förskolorna. 

 

 

Vilka verksamhetslösningar har utretts innan lokallösningar prövas?  

Analys av befolkningsstatistik och förskolekön visar att det saknas förskoleplatser i området.  

 

Tillfälliga externa lokaler används fram tills ny lokal finns tillgänglig. Även 2 avd. förskolor i 

närområdet planeras flyttas samman till denna nya lokal. 

 

 

 

Finns erfarenheter från tidigare verksamhet- och lokalbehovsanalyser  samt investeringar som kan tas 

tillvara? 

Ja, p g a bristen på lokaler har olika lösningar prövats och genomförts vid flera av kommunens 

förskolor och skolor. Exempel: s k ”övriga ytor” har gjorts om till barn- och elevutrymmen, 

barn/elever har flyttats till andra enheter, lokalerna har byggts ut och modulbyggnader har hyrts och 

uppförts. 

 

 

Vilka andra aspekter än verksamhetens lokaler påverkas av det nya/förändrade behovet? Exempelvis 

resurser och rekryteringar, utrustning och möbler m.m? 

Fler barn i förskolan innebär behov av utökad personal (förskollärare samt övrig personal), möbler, 

pedagogiskt material m m. Vidare krävs anpassningar i utemiljön för barnen, bl  a med en ny utegård.  

Det fordras anslutning vad gäller trafik och tillgänglighet vid av- och påstigning. Det behövs även 

fler parkeringsplatser.  Se Ramprogram för förskola Uddevalla (BUN170112). 

 

 

Vilka prioriterade kvalitetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten  

Utbyggnaden skall följa de lagstiftade krav som gäller för förskoleverksamhet ( Skollagen SL 2010:800), 

Arbetsmiljölagen (AML) samt ta utgångspunkt i kommunens Ramprogram för förskola Uddevalla (BUN170112) 

 

 

Vilka prioriterade säkerhetskrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten 

Utbyggnaden skall följa de lagstiftade krav som gäller för förskoleverksamhet ( Skollagen SL 2010:800), 

Arbetsmiljölagen (AML) samt ta utgångspunkt i kommunens Ramprogram för förskola Uddevalla (BUN170112) 

 

 

Vilka prioriterade miljökrav ställs som påverkar/förbättrar verksamheten? 
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Utbyggnaden skall följa de lagstiftade krav som gäller för förskoleverksamhet ( Skollagen SL 2010:800), 

Arbetsmiljölagen (AML) samt ta utgångspunkt i kommunens Ramprogram för förskola Uddevalla (BUN170112) 

 

 

Finns det politiska mål och beslut som ska säkerställas? 

Kommunens skyldighet att tillhandahålla förskoleplatser enligt Skollagen (2010:800) 

 

 

 

Finns det samordningsmöjligheter med andra verksamhetsbehov (inom egen eller annan förvaltning)? 

Utbyggnaden innebär byggnation av en helt ny och större förskola vilken kommer att ge möjligheter 

till ökad samordning vad gäller organisering, personalbemanning m m jämfört med idag.  

Det kan även finnas möjligheter att samordna tjänster som t ex kosthållning med andra enheter, både 

inom och utom den egna förvaltningen. 

 

 

 

1.3. Lokalbehovsanalys 

En bedömning av alla frågeställningar ska göras. 

. 

Frågeställning Svar 

Ej aktuellt 

(markera 

med X) 

Typ av verksamhet 

 

Förskola för barn 1-5 år 
 

Lokalisering 

 

Förskolan skall ersätta nuvarande 

lokal på Killingens fastighet, 

Helenedalsvägen 1 

 

Vilken yta krävs för verksamheten (m² 

/ barn etc.) 

 

Lokalyta: ca 1200 m² 

Friyta: ca 600 m²/avd = 3600 m²  

Särskilda önskemål /krav 

 

En säker logistik för gångväg i 

området och samband mellan 

förskolan, gångvägar, trafik, 

parkering 

 

Tillåtna antal våningar på 

verksamheten 

 

2 vån 

 

Vilka anordningar behöves (lekplatser 

etc.) 

 

Se Ramprogram för förskola 

Uddevalla (BUN170112)  

Vilken typ av funktioner och 

utrymmen kommer verksamheten att 

behöva 

 

Se Ramprogram för förskola 

Uddevalla (BUN170112) 
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Antal parkeringsplatser och andra 

funktioner som påverkar markytor 

 

Sker i samråd med projektering 

 

Vilka funktioner bör ligga i anslutning 

till varandra? Finns samband mellan 

inre funktioner och yttre miljö som bör 

beaktas? T.ex. samordning av kök, 

gympahallar etc. för skolor) 

 

Se Ramprogram för förskola 

Uddevalla (BUN170112) 

 

Antal avdelningar (ex förskola) 

 

6 avdelningar 
 

Antal elever /barn/ åldringar 

 

120 barn 1-5 år (20 barn/avd) 
 

Bedömning av personalantal och vilka 

yrkeskategorier som kommer nyttja 

lokalen. 

 

Ca 40 personal bestående av 

förskollärare, ledning, adm samt 

övrig personal (kök, städ service 
 

Miljöpåverkan närmiljö 

 

- 
 

Vägnät (påverkan, behövs 

ombyggnation etc.) 

 

Hänvisas till projektering 

 

Krävs speciella installationer för 

exempelvis IT, telefoni och larm 

 

Standard förskola 

 

Krävs speciella anpassningar ur 

tillgänglighetssynpunkt utöver lagkrav 

 

Standard förskola 

 

Varutransporter 

 

Ja  
 

Skolskjuts   

 

Nej  
 

Tidsram för förstudien 

 

Snarast.  

Budgeterad för uppförande  

2020-2021 

 

 

Tidsram för projektet 

 

Snarast  
 

Övriga upplysningar /bra att veta 

 

 
 

Övriga upplysningar /bra att veta 

 

 
 

Övriga upplysningar /bra att veta 
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 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

 

1.4. Nyttobeskrivning 

 
Värderingsaspekter Beskrivning av effekter och konsekvenser 

Effektiviseringspotential 

 

Ja, genom att uppföra en ny förskola om 6 avd. så uppnår man bättre 

möjligheter att organisera verksamheten med påföljd av att kostnaderna/plats 

minskar.  

Ja, genom närheten till andra förskolor kan eventuellt samordningsvinster 

både vad gäller verksamhet och lokalutnyttjande uppnås. 

 

Om inget görs (0-alternativ) 

 

Kommunen kan inte erbjuda barnomsorg i tillräcklig omfattning i 

kommundelen.  

Sociala och kulturella värden 

 
Stora sociala värden att det finns förskoleplatser i tillräcklig omfattning 

i förskolor som ger barnen en trygg, lärorik, utmanande och frisk miljö. 
 

Ekologiska värden 

 

En nybyggd förskola där man har tagit miljömässig hänsyn både vad gäller 

utformning, materialval och placering har stora ekologiska värden. 

 

Annat 
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Beslutsärenden

Rapport arbetsmiljö Bokslut 2018 med 
verksamhets-
berättelse

Budgetdialog    2020-
2022

Delårsbokslut TI 2019 Internkontroll-rapport 
2019 -deluppföljning 

Rapport arbetsmiljö Delårsbokslut TII 
2019

Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 

Internkontroll-rapport 
2019       och plan 
2020

Anmälda kränkningar 
och frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Rapport om 
skolplaceringsproces
sen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud 2020/2021

Styrkort BUN - 
justering av uppdrag 
och målnivåer 

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
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Bokslut ekonomi 
(delrapport)

Verksamhets-
berättelse med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd 

Ekonomisk 
uppföljning jan-febr

Drogförebyggande 
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Delårsrapport T1 med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd
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utveckling och ISO 
14001 

Controllerrapport 
Central

Delårsrapport TII 
med resultatdialog 
SKA FVL-nämnd

Förslag anslagsbind-
ningsnivåer; 
Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 samt 
översyn av stykort

Controllerrapport och 
ekonomisk 
uppföljning jan-okt

Kommunens 
aktivitetsansvar

Rapport arbetsmiljö Anmälda kränkningar 
och frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Information om 
skolaplaceringsproce
ssen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Lokalbehov kopplat 
till befolknings-
prognos

Måltidsrapport

Rapport arbetsmiljö

Budgetdialogsmöte 7 
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Bussresa lokaler Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 
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Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Information - Ordförande 2019-11-21 

 

1. Ordföranden informerar 

- Statusuppdatering Äsperödsskolan  

  

2. Rapport från de lokala program- och yrkesråden ht 2019 

  

3. Datum för arbetsmöten budgetdialog våren 2020 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information - Ordförande 2019-11-21 

 

1. Ordföranden informerar 

- Statusuppdatering Äsperödsskolan  

 

2. Rapport från de lokala program- och yrkesråden ht 2019 

 

3. Datum för arbetsmöten budgetdialog våren 2020 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och Uddevalla E-sportförening 

Sammanfattning 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga 

och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 

samhällsutmaning. 

 

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den 

idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I 

överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska 

bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. 

 

IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till 

organisationer/föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 

 

IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En 

överenskommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar 

äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller 

aktiviteter för nyanlända. 

 

Under våren 2019 har diskussioner förts med en nybildad ideell förening, med 

inriktning mot e-sport, om ett samarbete med två av kommunens förvaltningar – barn- 

och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30 

IOP-avtal     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens förslag på IOP-avtal      
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Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 

Telefon 0522-69 70 94 
staffan.lindroos@uddevalla.se 

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap mellan 

Uddevalla kommun och Uddevalla E-sportförening 

Sammanfattning 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga 

och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 

samhällsutmaning. 

 

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den 

idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I 

överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska 

bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. 

 

IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till 

organisationer/föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 

 

IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En 

överenskommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar 

äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller 

aktiviteter för nyanlända. 

 

Under våren 2019 har diskussioner förts med en nybildad ideell förening, med 

inriktning mot e-sport, om ett samarbete med två av kommunens förvaltningar – barn- 

och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30 

IOP-avtal      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag på IOP-avtal       

Ärendebeskrivning 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga 

och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 

samhällsutmaning. 

 



 Tjänsteskrivelse  
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Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den 

idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I 

överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska 

bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. 

 

IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till 

organisationer/föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 

IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En 

överenskommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar 

äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller 

aktiviteter för nyanlända. 

 

Under våren 2019 har diskussioner förts med en nybildad ideell förening, med 

inriktning mot e-sport, om ett samarbete med två av kommunens förvaltningar – barn- 

och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen.  

 

Inom barn- och utbildningsförvaltningen har en oroande utveckling skett över tid där 

antalet elever med särskilda behov som inte klarar reguljär undervisning har ökat. Även 

gruppen som definieras som ”hemmasittare” – d v s elever med mycket hög ofrivillig 

frånvaro eller fullständig ofrivillig frånvaro – har ökat. Det ställer krav på nya metoder 

och arbetssätt för att ge förutsättningar att berörda elever klarar uppsatta mål. 

 

E-sport är en rörelse som idag är stor bland ungdomar, inte minst för elevgruppen med 

stora behov och komplexa sociala förhållanden. Syftet med samarbetet för barn- och 

utbildningsförvaltningen är att använda e-sport som ett motiverande verktyg för att öka 

elevernas närvaro och studiemotivation.  

 

I Storbritannien finns en liknande verksamhet (Notschool) som aktivt använder IT-

verktyg för att öka elevers förutsättningar att klara skolgången. Denna verksamhet har 

uppvisat mycket goda resultat över tid – särskilt med gruppen hemmasittare. Denna 

verksamhet har dock en organisation som inte är genomförbar i svenska förhållanden. 

Därför menar förvaltningen att ett samarbete inom e-sport ska ses som mycket 

intressant för berörda elever och att måluppfyllelsen för dessa kan öka på sikt och 

därmed minska framtida utanförskap. 

 

 

 

Staffan Lindroos  

Förvaltningschef 

Expediera till 

Kultur och fritid 

Grundskolan 
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Handläggare 
Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Telefon 0522-69 70 94  
staffan.lindroos@uddevalla.se 

  
  
  

Kultur och fritid 
Ledning och Administration Postadress Besöksadress Telefon (vx)   

45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00   
    
www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se 
   

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap  
 
 

Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen  
Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt hållbart Uddevalla genom att 
stärka samspelet mellan den idéburna och offentliga sektorn. Målet med 
överenskommelsen är att synliggöra och stärka den idéburna sektorns självständiga och 
oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt att utveckla möjligheterna för 
den idéburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen.   
 
Den verksamhet som avses med denna överenskommelse är sådan som ses som särskilt 
angelägen för befolkningen i Uddevalla. Med anledning av detta vill kommunstyrelsen i 
Uddevalla ha en dialog om, och överenskommelse, kring innehåll och målsättningar för 
att kunna säkra verksamheten ekonomiskt. Verksamheten passar inte inom ramen för 
föreningsbidrag eftersom parterna i denna överenskommelse är eniga om vikten av att 
säkra verksamheten ekonomiskt och dessutom säkerställa verksamhetens mål, via en 
kontinuerlig dialog parterna emellan, trygga det ömsesidiga lärandet och skapa 
förutsättningar för långsiktighet.  
 
Ett idéburet offentligt partnerskap, lOP, ger möjlighet för båda parter att på ett 
jämbördigt sätt uppfylla syfte och mål. "Den idéburna sektorn" är ett samlingsbegrepp 
för organisationer som främjar ett värde, ett mål eller en ide som gynnar allmän-eller 
medlemsintresset, men som inte är ekonomiskt vinstdrivande eller en del av staten eller 
kommunen. Det kan röra sig om ideella föreningar, trossamfund eller stiftelser. 
Uddevalla kommun vill skapa överenskommelser om idéburet offentligt partnerskap, 
lOP, i syfte att dessa ska utgöra ett komplement till andra kommunala och privata 
utförare, av välfärdstjänster.   

 

Värdegrund  
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och 
dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Också 
långsiktighet, transparens och acceptans för kritik är centralt. Överenskommelsen vilar 
på varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som möjliggör 
verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet och 
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gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och dess 
arbetsmetoder. 

 

Parter i överenskommelse  	
Offentlig sektor  
Uddevalla kommun; Barn och Utbildning, Kultur och Fritid.   
Postadress Varvsvägen 1 Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla  
organisationsnummer: 212000-1397  
Idéburen sektor  
Uddevalla Esportsförening. Postadress:  
Klåva 451 97 Uddevalla   
Organisationsnummer: 802523–4512 
 

Om Uddevalla Esportsförening  
Ideella föreningen “Uddevalla Esportsförening” startades hösten 2019 med fokus att 
förvalta engagemanget kring esport och gamingintresset i kommunen.   
 
“Föreningens syfte är att främja esporten och möjligheterna för alla medborgare i 
Uddevalla kommun att utöva sporten. Att aktivt arbeta med barn och 
ungdomsverksamhet i bred samverkan mellan kommun, näringsliv och ideell sektor. 
Föreningen skall även i mån av resurser stötta den lokala professionella esportscenen.”  
 
Föreningens huvudsakliga verksamhet är inriktad på Esportshallen. Genom en fysisk 
mötesplats för ett digitalt intresse så vill vi möjliggöra esporten för alla oavsett 
bakgrund och förutsättningar. I olika samverkansprojekt vill vi skapa nya möten mellan 
kommunens medborgare, få barn och unga att röra mer på sig, fånga upp de som hamnat 
utanför traditionellt föreningsliv och arbeta inkluderande för att öka deltagandet bland 
kommunens medborgare genom intresset för esporten.   
 

Om Källan (Barn & Utbildning)  
Källan är en särskild undervisningsgrupp inom den kommunala grundskolan i 
Uddevalla kommun. Eleverna följer läroplanen för grundskolan. Eleverna tillhör den 
kommunala grundskolan (hemskolan) men är tillfälligt placerade på Källan enligt 
upprättat åtgärdsprogram och beslut jml 5 kap. 13 § skollagen. Källan har plats för cirka 
40 elever från årskurs 4 till 9. Källan har överlag ett elevunderlag där det krävs 
genomtänkta insatser och metoder för att stödja eleverna till att uppnå kunskapsmålen 
och bli behöriga till gymnasiet. Målet är att eleverna skall ges så bra förutsättningar som 
möjligt att uppnå fullgjorda grundskolestudier samt förvärva strategier och stärkt 
självkänsla och stärkt elevidentitet. Verksamheten är väldigt speciell och kräver 
metoder som inte kan hämtas från den ordinarie skolan.  
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Inför höstterminen 2017 fick Källan i uppdrag att starta upp en verksamhet för elever 
med hög eller hel frånvaro. Källan har idag en kompletterande verksamhet Ökad 
skolnärvarogruppen (ÖS), där för närvarande 11 elever ingår. Eleverna har alla varit 
hemmasittare mellan en och tre terminer. Denna verksamhet kommer att utvidgas och 
fler elever kommer att ingå i verksamheten. Ett identifierat behov är att samtliga elever 
behöver en meningsfull och tillgänglig undervisning som utgår ifrån elevernas behov 
och intressen. Majoriteten av eleverna har ett intresse av spel och ger bra respons på 
digitala verktyg.  
 
På Källan har vi därför utifrån identifierat behov planerat in en fortbildningsdag med 
försteläraren och föreläsaren Felix Serao kopplat till spel som pedagogiskt verktyg samt 
börjat skapa en social mötesplats med fokus på esport/gaming där eleverna är delaktiga. 
Vi har också undersökt möjligheterna samt börjat upprätta en god samverkan med 
Uddevalla esportförening och kultur och fritid med fokus på esport kopplat till en 
meningsfullare undervisning/skoldag samt en meningsfullare fritid.  
 
Våra elever är i stort behov av en meningsfull skoldag och en meningsfull fritid och vi 
ser ett stort värde i ett samnyttjande av en lokal med skolverksamhet och Esportshall där 
eleverna kan erbjudas en skoldag och fritidssysselsättning i en trygg miljö med 
utgångspunkt i social färdighetsträning, positiva sammanhang och ett innehåll som utgår 
ifrån elevernas intressen och behov.  
  

Om esporthall Uddevalla, Kultur och fritid  
Hösten 2016 startades projektet Cumuluskraft på Kultur och Fritid med syftet att öka 
föreningsdeltagandet bland kommunens unga. Cumuluskraft var aktivt 2016–2018 med 
stor framgång att nå kommunens unga och erbjuda nya och innovativa fritidsaktiviteter 
med cirka 4–5 000 deltagare på per år. Målgruppen barn och unga mellan 6–19 år 
tillfrågades vad de saknade för aktiviteter i kommunen och en majoritet svarade att de 
ville se mer esport och spelaktiviteter.   
 
Cumuluskraft arrangerade LAN, tävlingar och ligor inom olika speltitlar i samverkan 
med fritidsgårdar, ideell sektor och näringsliv som aktiverade hundratals unga i 
kommunen och blev en katalysator för ökat deltagande. Under denna tidsperiod föddes 
idén kring “Esportshall”-konceptet – en möjlighet att följa samhällsutvecklingen och 
möta efterfrågan från kommunens unga på gaming och esportsaktiviteter. En lokal med 
samma syfte som en gymnastikhall har för andra sporter – att möjliggöra esporten för 
alla oavsett förutsättningar eller bakgrund. En trygg mötesplats där medlemmarna får en 
inkluderande miljö och möjligheten att utöva sin passion. En av målsättningarna i 
Kultur och fritids verksamheter är att erbjuda och samskapa ett utbud som matchar 
invånarnas behov. I dagsläget har Kultur och fritid inget att erbjuda den målgruppen 
som spelar tv- och dataspel, förutom möjligheten att låna och spela i kommunens 
fritidsgårdar eller hyra in sig i lokaler som inte är avsedda för ändamålet.  
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Bakgrund till gemensam överenskommelse IOP med Uddevalla Esportsförening  
Gräsrötterna och ungdomsverksamheterna kring esport har behov av bättre 
förutsättningar. Där andra mer traditionella sporter länge haft organiserade 
ungdomstävlingar och träningsverksamhet saknas idag strukturer, föreningsliv, 
träningslokaler och organiserade tävlingar för unga esportare.   
 
Social fysisk mötesplats för unga gamers. Målgruppen som spelar är bred – den är inte 
avgränsad till olika grupptillhörigheter som funktionsvariation, ålder, bakgrund eller 
kön. Det saknas en gemensam mötesplats där unga kan ges möjlighet att utföra sina 
intressen tillsammans med andra unga. En gemensam esporthall främjar samverkan och 
utgör en grund för ett mer integrerat samhälle.   
 
Lokaler och tekniska förutsättningar. Esport är ett intresse som förutsätter att man har 
tillgång till olika typer av utrustning och teknik. I dagsläget finns det ingen möjlighet 
för en ”gamer” att låna en dator eller spelkonsoler och möjligheterna att spela är 
begränsade till familjens ekonomi eller fritidsgårdarnas/bibliotekens utbud. Genom att 
ha utrustning och lokaler som är bokningsbara och tillgängliga precis som i andra typer 
av fritidsintressen, som t.ex. idrottshallar, replokaler och danssalar.   
  

Mål med verksamhet  
Övergripande mål med verksamheten är att möjliggöra en mötesplats för personer med 
esport och gaming som intresse. Att skapa nya möten mellan målgrupper i samhället 
som annars inte möts och låta medlemmarna utvecklas inom sitt intresse – i förlängning 
få ett ökat deltagande i föreningslivet.  
 
Samhällsvärden som Esportshallen med dess verksamhet vill förvalta och utveckla:  
 

 Integration  
 Minskat stillasittande  
 Aktivera hemmasittare  
 Uppfångande verksamhet   
 Fysisk och psykisk hälsa   
 Gemensam mötesplats för barn med och utan funktionsvariationer  
 Ökat deltagande i föreningslivsverksamhet  
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Överenskommelsens utgångspunkt/syfte  
Uddevalla Esportsförening:  
Erbjuda en mötesplats för kommunens barn och unga med ett utbrett spelintresse.   
 
BoU:   
Bedriver befintlig skolverksamhet under dagtid och arbetar aktivt för att öka 
förutsättningarna för att alla elever skall vilja komma till skolan och för att samtliga 
elever skall få en fungerande skolgång. I förhållande till den befintliga 
skolverksamheten som bedrivs idag finns det elever inom verksamheten som har ett 
stort intresse av spel samt har samtliga elever inom Källans organisation ett stort behov 
av begripliga sociala sammanhang efter skoltid och behov av en meningsfull fritid. 
Elever med ett stort intresse för spel får gå över till esporthallen på bestämda tider under 
skoldagen där spel/esport blir en aktivitet på elevens individuella schema som sedan 
kopplas till mående och måluppfyllelse. Samtliga elever inom Källans organisation ges 
möjlighet till ett gratis medlemskap i föreningen där esportshallen blir ett alternativ för 
att kunna erbjuda eleverna en begriplig social arena efter skoltid samt ett alternativ för 
en meningsfull fritid.   
 
KoF:   
Genom att ha utrustning och lokaler som är bokningsbara och tillgängliga precis som i 
andra typer av fritidsintressen, som t.ex. idrottshallar, replokaler och danssalar har en 
esporthall i kommunal samverkan en kompensatorisk verkan både socialt och 
ekonomiskt.  
  

Överenskommen verksamhet  
För att möjliggöra denna verksamhet behövs ett brett samarbete mellan kommunen, 
ideell sektor och näringsliv.  
 
Uddevalla Esportsförening:  
Uddevalla Esportsförening skall ansvara för driften och utvecklingen av Uddevallas 
Esportshall. Föreningen skall aktivt arbeta med samverkan mellan kommunala 
förvaltningar, studieförbund, näringsliv, befintliga projekt och verksamheter. 
Kärnverksamheten fokuserar på att medlemmar till föreningen får tillgång till utrustning 
och rum i lokalen för att utöva esport.   
 
Samnyttja lokal och utrustning med Barn och Utbildning.   
 
BoU:   
Nyttjar 4 – 6 speldatorer under skoltid för elever som har behov av att ha spel/esport 
som en aktivitet på sitt individuella schema. Denna aktivitet skall sedan kunna kopplas 
till måluppfyllelse och elevens mående.   
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Erbjuder eleverna inom Källans organisation ett alternativ till en meningsfull fritid och 
ett begripligt socialt sammanhang genom att eleverna inom Källans organisation erbjuds 
ett gratis medlemskap i esportsföreningen.   
 
KoF:  
Kultur och fritid ska möjliggöra öppen fritidsverksamhet i en lokal med förutsättning att 
kunna bedriva esportverksamhet med trygga vuxna och på lika villkor oavsett bakgrund 
hos de deltagande ungdomarna.  
  

Insatser eller strategier för att nå målet  
Uddevalla Esportsförening:  
Uddevalla Esportsförening arrangerar tävlingar, ligor och andra aktiviteter efter skoltid 
som skapar en attraktiv och engagerande mötesplats för medborgare med spelintresse. 
Samverkan med föreningslivet för att lokalen skall nyttjas av klubbar och föreningar 
med fokus på barn och ungdomsverksamhet.   
 
Bou:  
Erbjuder spel/esport som ett alternativ under skoldagen som en del i ökad 
måluppfyllelse och bättre mående för eleverna. Erbjuder elever i stort behov av en 
meningsfull fritid och begripliga sociala sammanhang efter skoltid alternativ till en 
meningsfull fritid och ett begripligt socialt sammanhang efter skoltid genom ett 
samnyttjande av lokalen och en samverkan med Esportsföreningen.  
 
KoF:  
Kultur och fritid ska arbeta för att verksamheten ska ha fortsatt bredd och jobba med 
långsiktighet genom att erbjuda föreningsutveckling.   
  

Målgrupp för insatserna, samt målgruppens ansvar/delaktighet  
Uddevalla Esportsförening:  
Barn och ungdomar inom Uddevalla kommun. Ungdomarna är delaktiga i att ta fram 
innehåll till verksamheten. Förslag och idéer som förbättrar och möter besökarnas 
önskemål och feedback. Möjlighet att engagera sig och arbeta i lokalen på ideell basis 
kommer erbjudas till människor i behov av sysselsättning och/eller har ett stort 
engagemang för esportsverksamheten.  
 
BoU:   
Arbetar aktivt med att stärka varje elevs elevidentitet och självkänsla samt för att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för bättre mående och ökad måluppfyllelse hos 
eleverna. Elever som har ett stort intresse av spel/esport får inflytande över att vara med 
att utforma innehållet under skoldagen tillsammans med sina lärare där esport/spel kan 
vara ett verktyg. Bou arbetar också aktivt för att eleverna skall få ökade möjligheter för 
en meningsfull fritid och begripliga sociala sammanhang att ingå i efter skoltid där 
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esportshallen kan ses som ett sådant alternativ.  
 
KoF:  
Kultur och fritid vill erbjuda verksamhet för barn och unga på allas lika villkor. Det är 
viktigt att verksamheten genomsyras av en stor bredd och att ungdomarna i Uddevalla 
kan få tillgång till trygga och attraktiva mötesplatser där de själva är med och utformar 
sin fritid.  
  

Organisation för partnerskapet  
Uddevalla Esportsförening, Kultur och Fritid, Barn och Utbildning och eventuella 
samarbetspartners som tillför engagemang och kompetens till verksamheterna skapar en 
funktionell och utvecklande organisation för detta partnerskap.   
 

Ledning av verksamheten  
Styrgrupp  
 

 Styrgruppen möts minst 4 gånger per år   
 Styrgruppsmötenas syften är att följa upp verksamheten och tillse att mål- och 

syfte som finns i överenskommelsen uppfylls. En årlig verksamhetsrapport är ett 
stöd för denna uppföljning.  

 Styrgruppsmötena hålls normalt i februari och september.   
 Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå 

avsedda mål via en IOP-överenskommelse. Därför blir formerna för hur 
uppföljning av verksamheten sker, samt hur de korrigeringar som eventuellt 
behöver göras går till, extra viktiga att fokusera på.   

 Styrgruppen utgörs i huvudsak av representanter från “Vita Husets” 
verksamheter; Källan, Uddevalla Esportsförening, Kultur och Fritid. Ordförande 
i respektive nämnd.   

 

Ansvarsfördelning  

Uppföljning  
Uddevalla Esportsförening gör en årlig skriftlig verksamhetsrapport senast sista 
september, som gälIer för året innan. Verksamhetsrapporten sänds till parterna i denna 
IOP. Uddevalla Esportsförening ska också förse kommunen med enklare halvårsbild 
med statistik på besökare och aktiviteter. Denna överenskommelse bygger på 
gemensamt förtroende, vilket då innebär att om väsentliga avvikelser från 
överenskommelsen sker har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte för att 
tillsammans hantera avvikelsen.   
Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart via verksamhetsrapporten, utan 
ska ha kommunicerats via samtal.   
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Kommunikation  
Kommunikationen mellan parterna ska präglas av öppenhet och prestigelöshet. 
Styrgruppsmöten hålls 4 gånger per år. Mellan styrgruppsmötena kan parterna 
kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor.  
  

Ekonomi  
Uddevalla Esportsförening:  
Uddevalla Esportsförening arbetar aktivt med näringslivssponsorer, caféverksamhet, 
medlemsintäkter och utforskar fler ekonomiska ben att stå på för att skapa en hållbarhet 
till verksamheten. Föreningen ansvarar för att tillgodose utrustning och teknisk 
utrustning som behövs i lokalen.   
 
BoU: Förvaltningen bidrar i IOP:n med lokaler på Västerskolan (Vita huset) med att stå 
för den del av hyreskostnaden som avser ytan föreningen nyttjar för sin verksamhet. 
Lokalhyran (inkl. el) för totala ytan Vita huset beräknas på årsbasis uppgå till ca 3,7 
mnkr. Beräknad årshyra för föreningens lokalnyttjande beräknas till c a 1,2 mnkr. 
I det fall modifieringar av lokalerna sker står föreningen för dessa. Föreningen ansvarar 
också för eventuella återställningskostnader i lokalerna. 
 
 
KoF: Utvecklingsbidrag genom projektdel, Utveckla öppen fritidsverksamhet, Delmos 
utbetalas till Uddevalla esportförening.  
 

Hur sker finansieringen praktiskt?   
Barn och utbildning tillhandahåller lokaler i direkt närhet till Källans verksamhet utan 
kostnad för föreningen. Kultur och fritid lämnar en ersättning om 250 tkr från Delmos 
projektdel Utveckla den öppna ungdomsverksamheten.  
 

Period för överenskommelsen samt uppsägningstid  
Överenskommelsen gäller från 2019-12-01 - 2020-12-31, d v s följer kalenderåret. Om 
part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller tre månaders uppsägningstid. 
Överenskommelsen kan förlängas och görs i så fall med ett år i taget om parterna 
skriftligen är överens om detta före avtalstidens utgång. Ledningen för Barn och 
Utbildning, Kultur och Fritid och Uddevalla Esportsförening träffas med anledning av 
ev. förlängning andra halvan av oktober. Samtliga parter koordinerar och bokar möte.  

Ändringar och tillägg   
Alla ändringar och tillägg t.ex. bilagor i denna överenskommelse, ska, för att vara 
giltiga, vara undertecknade av båda parter. Ändringar och tillägg görs av parternas 
ledning.   
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Om väsentliga förändringar i överenskommelsen ska ske bör beslut fattas i konsensus 
av parternas ledning.  
 

Omförhandling, hävningsrätt och tvist  
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Parternas ledning 
ansvarar för att dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat 
sätt är påkallat. 
   
Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 
överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker 
ska parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog med Parternas ledning för 
godkännande av eventuella ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om 
överenskommelsen kan fortsätta.   
 
Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina 
åtaganden samt att inte rättelse sker utan dröjsmål.  
  

Underskrift  
  
Datum……………………………… Datum ……………………………  
  
  
………………………………………….………………………………………….  
För Barn och Utbildning                       För Kultur och Fritid  
  
  
Datum ………………………………  
  
  
………………………………………….  
För Uddevalla Esportsförening  
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Placering i förskola eller pedagogisk omsorg i två olika 
kommuner samtidigt  

Sammanfattning 

I skollagen finns det bestämmelser som medger att ett barn vistas i två olika verksam-

hetsformer (förskola i kombination med pedagogisk omsorg) under samma dag. 

Vårdnadshavare önskar dock även ibland att ett barn har en placering i förskola eller 

pedagogisk omsorg i två olika kommuner på grund av att barnet har ett växelvis boende 

i kommunerna. Detta är inte någon rättighet, utan det är en kommunal fråga att avgöra. 

Det finns anledning att nämnden fattar beslut huruvida detta medges eller ej.   

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-22    

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att inte medge placering i två olika kommuner samtidigt för barn som är placerade i 

förskola eller pedagogisk omsorg samt  

 

att de placeringar i två kommuner som redan har medgivits får fortsätta till dess att 

placeringarna upphör    
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Placering i förskola eller pedagogisk omsorg i två olika 

kommuner samtidigt  

Sammanfattning 

I skollagen finns det bestämmelser som medger att ett barn vistas i två olika verksam-

hetsformer (förskola i kombination med pedagogisk omsorg) under samma dag. 

Vårdnadshavare önskar dock även ibland att ett barn har en placering i förskola eller 

pedagogisk omsorg i två olika kommuner på grund av att barnet har ett växelvis boende 

i kommunerna. Detta är inte någon rättighet, utan det är en kommunal fråga att avgöra. 

Det finns anledning att nämnden fattar beslut huruvida detta medges eller ej.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-22     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att inte medge placering i två olika kommuner samtidigt för barn som är placerade i 

förskola eller pedagogisk omsorg samt  

 

att de placeringar i två kommuner som redan har medgivits får fortsätta till dess att 

placeringarna upphör    

   

Ärendebeskrivning 

Det är barnets folkbokföringskommun som har ansvaret att se till att förskola alternativt 

pedagogisk omsorg erbjuds till de barn som har rätt till det och till de vårdnadshavare 

som önskar en plats.  

 

När nuvarande skollag trädde i kraft ökades vårdnadshavares möjlighet att välja barn-

omsorg. Plats kan önskas i kommunal eller fristående verksamhet. Plats kan även sökas 

i annan kommun och det är denna kommun som avgör om plats kan erbjudas. Om 

barnet har särskilda skäl att få gå i en kommunal verksamhet i annan kommun måste 

plats erbjudas i den sökta kommunen.   

 

Lagen medger även placering i två olika verksamhetsformer, det vill säga att ett barn 

under samma dag deltar både i verksamheten vid en förskola samt i pedagogisk omsorg. 

Orsaken till att denna möjlighet finns är att lagstiftaren önskat att vårdnadshavare ges 

möjlighet att kombinera olika typer av verksamhetsformer, både på grund av dess 
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innehåll samt tillgänglighet. Som exempel i förarbetena till lagen nämns önskemål om 

att kombinera allmän förskola med pedagogisk omsorg. Barn och utbildningsnämnden 

har antagit ett regelverk kring denna typ av kombinerad verksamhet. Både ersättningen 

till de valda verksamheterna samt föräldraavgiften fördelas mellan de valda 

huvudmännen.  

 

Däremot är lagen inte helt tydlig vad gäller placering i två olika kommuner samtidigt 

genom att barnet växlar mellan olika verksamheter, exempelvis med en eller två veckor 

i varje verksamhet, på grund av att föräldrarna bor i olika kommuner. Kommuner har 

tolkat lagen olika, och gjort olika val. Uddevalla kommun har i ett fåtal fall beviljat 

plats i två kommuner. För att detta ska beviljas krävs att båda huvudmännen är överens 

och att ersättningen delas mellan huvudmännen.  

 

Av förarbetena till skollagen framgår att det finns två starka skäl mot att placering i två 

olika kommuner ska tillåtas: För det första finns ett syfte att skollagen i möjligaste mån 

ska gälla samma för de olika skolformerna. För det andra görs bedömningen att det är 

olämpligt ur ett barnperspektiv. I propositionen är det formulerat på följande sätt: (prop. 

2008/09:115): ”Förslaget innebär inte att båda kommunerna i ett sådant fall är skyldiga 

att växelvis ta emot barnet i sina verksamheter. En sådan skyldighet saknas i det 

offentliga skolväsendet och skulle enligt regeringens bedömning kunna innebära att 

barnets behov av trygghet och kontinuitet åsidosätts.” 

 

Aktuell tillgänglig 
1
forskning om anknytning talar också mot placering i två olika 

verksamheter såsom detta ärende beskriver. För att små barn ska utvecklas optimalt i 

förskolan är det bra om de har en anknytningsrelation till åtminstone en av pedagogerna. 

Antalet anknytningsrelationer anses vara begränsat till totalt en till fem personer i de 

flesta kulturer. Vid en separation när barnet ska orientera sig till nya förhållanden kan 

den bekanta förskolan vara en förutsägbar och trygg plats.  

 

Det kan finnas olika anledningar till att föräldrar med gemensamma barn väljer att 

bosätta sig i olika kommuner. Om föräldrarna bor långt ifrån varandra är deras 

uppfattning ibland att barnet ska bo växelvis hos båda föräldrarna enligt ett schema som 

innebär att de har behov av omsorg i båda kommunerna. Ur barnets perspektiv är det 

naturligtvis viktigt att träffa båda sina föräldrar. Å andra sidan kan en placering vid två 

olika förskolor med skifte exempelvis varje eller varannan vecka innebära nackdelar för 

barnet. Det blir brist på kontinuitet och barnet ska bygga upp relationer i två olika 

barngrupper. Denna nackdel får anses väga tyngre än fördelen att barnet har ett växelvis 

boende i syfte att tillbringa lika mycket tid med respektive förälder. Det finns därför 

skäl att inte bevilja denna typ av placering.  

 

                                                      
1
 Broberg, M. m.fl. Anknytning i förskolan (2012) Stockholm: Natur och kultur  
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Det barn som redan beviljats placering i två kommuner berörs inte av detta beslut då 

redan beviljade platser inte kan återtas. Denna placering upphör först när platsen sägs 

upp.   

 

 

 

Staffan Lindroos Lena-Maria Vinberg  

Förvaltningschef Verksamhetschef 

  

 

 
Expediera till 

Förskolekontoret 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-11-21 
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Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen att utreda 
ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid 
APL 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämndens ledamot Sonny Persson (S) lämnade den 22 oktober 
2019 in ett ledamotsinitiativ gällande hjälp till körkort. Han hänvisar till att elever inom 
bygg- och anläggningsprogrammets fyra inriktningar/yrkesområden genom 
överenskommelse med branschen har möjlighet att få hjälp med bland annat kostnaden 
för körkort. Detta genom den så kallade 20 kronan som skolan erhåller per elev och 
APL timma. Möjligheten är till stor hjälp för berörda elever och bidrar även till att 
underlätta och bredda valet av APL samt på sikt även att efter avslutade studier vara 
anställningsbar. 
 
Eftersom ersättningen baseras på ett beslut inom nämnda bransch så är det inte alla 
elever som i sin utbildning/yrkesval har denna möjlighet. Politiker har då och då fått 
frågan från elever som valt annan inriktning men som också kan ha behov av körkort 
varför det inte finns möjlighet för alla yrkesinriktningar att erhålla motsvarande 
ekonomiska hjälp. Naturligtvis då kopplat till att innehav av körkort bidrar/underlättar i 
utbildningen och eller anställningsmöjligheten. 
 
Sonny Persson föreslår därför i sitt ledamotsinitiativ att förvaltningen får i uppdrag att 
kartlägga antalet elever som kan komma att beröras av att ett motsvarande belopp (20 
kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom samtliga berörda yrkesutbildningar, att 
uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut samt att i övrigt bereda och redovisa 
till barn och utbildningsnämnden ett underlag för eventuellt beslut.  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-07   
Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) Hjälp till körkort - APL  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga antalet elever som kan komma att beröras 
av att ett motsvarande belopp (20 kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom 
samtliga berörda yrkesutbildningar,  
 
att uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut, 
 
att i övrigt bereda och redovisa till barn och utbildningsnämnden ett underlag för 
eventuellt beslut samt 
 
att redovisningen sker senast i mars 2020.  
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Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 

Telefon 0522-69 70 94 
Staffan.lindroos@uddevalla.se 

 

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen att utreda 

ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid 

APL 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ledamot Sonny Persson (S) lämnade den 22 oktober 

2019 in ett ledamotsinitiativ gällande hjälp till körkort. Han hänvisar till att elever inom 

bygg- och anläggningsprogrammets fyra inriktningar/yrkesområden genom 

överenskommelse med branschen har möjlighet att få hjälp med bland annat kostnaden 

för körkort. Detta genom den så kallade 20 kronan som skolan erhåller per elev och 

APL timma. Möjligheten är till stor hjälp för berörda elever och bidrar även till att 

underlätta och bredda valet av APL samt på sikt även att efter avslutade studier vara 

anställningsbar. 

 

Eftersom ersättningen baseras på ett beslut inom nämnda bransch så är det inte alla 

elever som i sin utbildning/yrkesval har denna möjlighet. Politiker har då och då fått 

frågan från elever som valt annan inriktning men som också kan ha behov av körkort 

varför det inte finns möjlighet för alla yrkesinriktningar att erhålla motsvarande 

ekonomiska hjälp. Naturligtvis då kopplat till att innehav av körkort bidrar/underlättar i 

utbildningen och eller anställningsmöjligheten. 

 

Sonny Persson föreslår därför i sitt ledamotsinitiativ att förvaltningen får i uppdrag att 

kartlägga antalet elever som kan komma att beröras av att ett motsvarande belopp (20 

kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom samtliga berörda yrkesutbildningar, att 

uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut samt att i övrigt bereda och redovisa 

till barn och utbildningsnämnden ett underlag för eventuellt beslut.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-07.   

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) Hjälp till körkort - APL    

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga antalet elever som kan komma att beröras 

av att ett motsvarande belopp (20 kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom 

samtliga berörda yrkesutbildningar, 
  
att uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut, 
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att i övrigt bereda och redovisa till barn och utbildningsnämnden ett underlag för 

eventuellt beslut samt 

 

att redovisningen sker senast i mars 2020. 

 

 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos  

Förvaltningschef 

Expediera till 

Gymnasieskolan 



Ledamotsinitiativ 

Barn och Utbildningsnämnden 

 

 

 

Hjälp till körkort - APL 

Inom Bygg och anläggning ingår fyra inriktningar/yrkesområden. Eleverna inom dessa områden har 

genom överenskommelse med branschen möjlighet att få hjälp med bl.a. kostnaden för körkort. 

Detta genom den s.k. 20 kronan som skolan erhåller per elev och APL timma. 

Denna möjlighet för berörda elever är till stor hjälp och bidrar även till att underlätta och bredda 

valet av APL, på sikt också att efter avslutade studier vara anställningsbar. 

Eftersom ersättningen baseras på ett beslut inom nämnda bransch så är det inte alla elever som i sin 

utbildning/yrkesval har denna möjlighet. Vi har som politiker då och då fått frågan från elever som 

valt annan inriktning men som kan ha behov av körkort varför inte det finns möjlighet för alla 

yrkesinriktningar att erhålla motsvarande ekonomiska hjälp. Naturligtvis då kopplat till att innehav av 

körkort bidrar/underlättar i utbildningen och eller anställningsmöjligheten. 

Mot denna korta bakgrund föreslår vi 

Att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga antalet elever som kan komma att beröras av att ett 

motsvarande belopp (20 kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom samtliga berörda 

yrkesutbildningar  

Att uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut. 

Att i övrigt bereda och redovisa till BUN ett underlag för ev. beslut 

 

S-gruppen i BUN/ 

Sonny Persson 
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2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr BUN 2019/01123  8 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2019-2021 samt revidering av nämndens styrkort  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat två uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 som föreslås slutrapporteras och avslutas. 

Utöver dessa föreslås tre mindre justeringar av nämndens egna mått och uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Barn och utbildningsnämndens styrkort   

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till revideringar av nämndens mått och uppdrag 

samt    

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering och avslut av följande två 

uppdrag:  

 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg. 
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Handläggare 

Kvalitetsstrateg Anna Hurtig 

Telefon 0522-69 70 11 
anna.hurtig@uddevalla.se 

 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2019-2021 samt revidering av nämndens styrkort  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat två uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 som föreslås slutrapporteras och avslutas. 

Utöver dessa föreslås tre mindre justeringar av nämndens egna mått och uppdrag.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07 

Barn och utbildningsnämndens styrkort   

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till revideringar av nämndens mått och uppdrag 

samt    

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering och avslut av följande två 

uppdrag:  

 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg. 

 

Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat två uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 som föreslås slutrapporteras och avslutas.  

 

Det första är:    

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan. 

 

Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige utifrån 

flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal barn i 

barngrupperna. 
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Det andra uppdraget är:  

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 

utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg. 

 

Motivet är att Barn- och utbildningsnämnden inom ramen för ett annat uppdrag från 

kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, har fattat beslut 

om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika former för 

pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta uppdrag ska utredning av 

villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå.  Enligt beslutet ska återrapportering ske 

vid nämndens sammanträde i december 2019.     

 

Utöver dessa två kommunfullmäktigeuppdrag föreslås tre justeringar av nämndens egna 

beslutade mått och uppdrag.  

  

Det särskilda uppdraget kopplat till systematiska kvalitetsarbete föreslås formuleras i 

enlighet med nedan. Uppdraget ändrar inte innehåll utan handlar om att förtydliga vissa 

delar.  

 

Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/måluppfyllelse, 

trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder 

och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska 

rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem som 

identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

 

Med samma motiv som ovan föreslås det särskilda uppdraget kopplat till hållbar 

utveckling formuleras enligt följande:  

 

Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer utbildningen bidrar med för att bedriva 

undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s 

globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 

och 2. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad behöver utvecklas?  

 

Den tredje och sista revideringen som föreslås av nämndens styrkort är att måttet om 

höga betyg ersätts med elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng. Detta för att 

kunna göra jämförelser med nationell statistik.  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Hurtig 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 
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Expediera till 

Kommunstyrelsen

 



Styrkort Barn och utbildningsnämnden 2019–2022

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Styrkort                                                    Barn- och utbildningsnämnden 

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått

I Uddevalla 
kommun bedrivs 
en god och 
trygg utbildning 
inför framtiden

Verka för en trygg och jämlik 
skola som skapar studiero och 
förbättrade studieresultat

Åtgärder för förändring och förbättring 
vidtas på alla nivåer i organisationer 
när problem synliggörs genom det 
systematiska kvalitetsarbetet. Rätt 
beslut om åtgärd fattas på rätt nivå.

Hitta och genomföra nya, mer flexibla 
och effektiva arbetssätt och 
arbetsformer, nya och innovativa sätt 
att samverka och organisera 
verksamheten i syfte att effektivisera 
och nå högre måluppfyllelse.

N:. Rapportera en sammanfattning av 
nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, 
trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker 
till problem samt vilka åtgärder och insatser som 
formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering 
av insatser ska rapporteras. Om behov finns av stöd 
från huvudmannen för att åtgärda ett problem som 
identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska 
detta framgå.

KF: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer.

KF: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att tillsammans 
med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden 
skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande.

KF: Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, ska öka

KF: Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, ska 
öka

N: Elevers genomsnittliga 
meritvärde/betygspoäng 
ska öka

N: Barn och elevers 
trygghet och studiero ska 
öka

Arbeta för att upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare, både för 
framtida och nuvarande 
medarbetare. Rätt förutsättningar ska 
skapas för behöriga pedagoger att 
kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag.

KF: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att bibehålla lågt 
antal barn i barngrupperna.

KF: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare.

KF: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att rekrytera fler 
lärarassistenter.

N: Behöriga pedagoger 
ska inte minska

KF: Minskad sjukfrånvaro

Arbeta för en lokalförsörjning i balans 
och bättre användning och 
samutnyttjande av lokaler, samt 
utforma framtida lokaler till moderna, 
flexibla och lärmiljöer utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv.

KF: Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal.

KF: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att i samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler 
för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta arbete.

N: Realiseringsgraden 
utifrån investeringsplan 
ska öka



Styrkort Barn och utbildningsnämnden 2019–2022

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Styrkort                                                    Barn- och utbildningsnämnden 

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått
Tydligare krav i
upphandlingar ska ge 
mervärde, såsom ekologisk 
och närproducerad mat i 
kommunens kök liksom giftfria 
leksaker och byggmaterial
Nyanlända och ungdomar 
ska snabbare lotsas in i 
arbete, företagande eller 
utbildningar

Uddevalla 
kommun är en 
självklar 
tillväxtmotor för 
en mer 
utvecklad region 

Företag och individer bemöts 
positivt med Öppenhet, 
Respekt och Professionalitet, 
där vi arbetar för en 
entreprenöriell och innovativ 
kultur

KF: Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, 
ska öka

KF: Andel som tar kontakt 
med kommunen via 
telefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga, 
ska öka

KF: Andel som får svar på 
e-post inom en dag, ska 
öka

KF: Företagsklimatet ska 
bli bättre

Säkra kompetensförsörjningen KF: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att upprätta ett 
lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med 
närliggande kommuner med fokus på strategisk 
kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 
utbildning från grundläggande utbildningsnivå till 
kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete 
medarbetsmarknaden och näringslivet, och 
matchning ska ske med företagens och kommunens
kompetensförsörjning.

KF: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att Uddevalla kommun vill vara 
en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen 
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Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
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Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått
efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som 
en möjlighet.

Utveckla lokal och regional 
infrastruktur inklusive 
Bohusbanan     
                                                                                    

I Uddevalla 
kommun 
utvecklar vi ett 
tryggt samhälle 
tillsammans

Motverka 
klimatförändringarnas 
effekter, genom en hållbar 
ekonomisk, ekologisk och 
social utveckling

                              

N: Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer 
utbildningen bidrar med för att bedriva undervisning 
som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans 
styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål som är 
relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 
och 2. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad 
behöver utvecklas? 

KF: Öka andel förnybar 
och återvunnen energi i
kommunala byggnader 

KF: Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka

Sträva efter att åstadkomma 
breda politiska 
överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor samt öka 
samarbetet med 
civilsamhället t.ex. genom 
gemensamt förebyggande 
arbete

KF: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan 
med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap).

Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna 

Verka för ökad livskvalitet 
genom god och värdig vård 
och omsorg

Uppmuntra förändringsvilja 
och modet att pröva samt 
utvärdera nya arbetsmetoder 
bland annat genom en 
utökad digitalisering

Uddevalla 
kommun 
erbjuder 
attraktiva och 

Bevara våra värdefulla
kulturhistoriska miljöer och
kommunala kulturfastigheter



Styrkort Barn och utbildningsnämnden 2019–2022

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän 
Liv, Lust och Läge ger livskvalitet

Styrkort                                                    Barn- och utbildningsnämnden 

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått
hållbara 
boendemiljöer 
där gamla och 
nya miljöer möts 
och samspelar

Utveckla och stärk Uddevalla
kommuns kulturarv och
varumärke med Gustafsberg
och Lyckorna som särskilda
landmärken

Nya bostadsområden
placeras både med hänsyn
till nuvarande
infrastrukturinvesteringar samt
platser som anses viktiga för
unika boendemiljöer. Detta
möjliggör också en
utbyggnad av nära
kommunal service

Uddevalla är en 
kustkommun som 
tar vara på 
vattnets 
potential

Ta vara på Uddevalla 
kommuns 27 mil kust och 
unika fjäll för naturupplevelse, 
boende och turism 

Synliggör och platsutveckla 
våra besöksmål för 
turismnäringen

Möjliggör ett stadigvarande 
boende längs kusten och 
skydda den känsliga 
kustmiljön

 

Styrkort                                                    Barn- och utbildningsnämnden 

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet
 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått
efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid som 
en möjlighet.

Utveckla lokal och regional 
infrastruktur inklusive 
Bohusbanan     
                                                                                    

I Uddevalla 
kommun 
utvecklar vi ett 
tryggt samhälle 
tillsammans

Motverka 
klimatförändringarnas 
effekter, genom en hållbar 
ekonomisk, ekologisk och 
social utveckling

                              

N: Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer 
utbildningen bidrar med för att bedriva undervisning 
som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans 
styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål som är 
relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 
och 2. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad 
behöver utvecklas? 

KF: Öka andel förnybar 
och återvunnen energi i
kommunala byggnader 

KF: Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka

Sträva efter att åstadkomma 
breda politiska 
överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor samt öka 
samarbetet med 
civilsamhället t.ex. genom 
gemensamt förebyggande 
arbete

KF: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan 
med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap).

Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna 

Verka för ökad livskvalitet 
genom god och värdig vård 
och omsorg

Uppmuntra förändringsvilja 
och modet att pröva samt 
utvärdera nya arbetsmetoder 
bland annat genom en 
utökad digitalisering

Uddevalla 
kommun 
erbjuder 
attraktiva och 

Bevara våra värdefulla
kulturhistoriska miljöer och
kommunala kulturfastigheter



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr BUN 2019/00002  9 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-11-21 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-11-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-11-21 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-11-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr BUN 2019/00034  10 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-11-21 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

Genom förteckning daterad 2019-11-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11- 11 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-11-11 Dnr BUN 2019/00034 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 

som känner sig kränkt 2019-11-21 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2019-11-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr BUN 2019/00238  11 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2019-11-21   

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2019-11-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna  

  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-11-11 Dnr BUN 2019/00238 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2019-11-21   

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2019-11-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-11-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr BUN 266962   12 

 

Övriga frågor  
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