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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Linus, grundskolekontoret, kl. 08:30, onsdagen den 21 

augusti 2019   
  
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: Claes Dahlgren (L) 

Beräknad tid för justering: Måndagen den 26 augusti 2019 

 

 

2.  Information till nämnd 2019-08-21 
Dnr BUN 2019/00013  

 

1. Lägesrapport sommarförskola, sommarfritids samt sommarskola 

 

 

 

2. Information om Uppdrag pedagogisk omsorg inkl. pedagogisk 

verksamhet  

 

 

 

3. Gymnasieskolans preliminära utbud 

 

 

 

4. Lärande för hållbar utveckling och ISO 14001 

 

 

5. Controllerrapport  

 

 

 

08:40-09:25 

Verksamhetschefer 

förskola, grundskola 

 

09:45-10:20 

Verksamhetschef 

förskola  

Administrativ chef   

 

10:20-10: 40 

Verksamhetschef 

gymnasieskola 

 

10:45-11:20 

Utvecklare 

 

11:20-12:00 

Controller     
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Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2019-08-21 
Dnr BUN 2019/00014  

 

1. Förvaltningschefen informerar 

- Lägesrapport Norgårdenskolan 

- Delrapport strategisk plan för IKT-pedagogisk utveckling  

- Kostnadsökning gällande måltidsservice  

 

 

2. Arbetsmiljörapport 

 

 

3. Lokalfrågor 

- Moduler till Linneaskolan och Norrskolan  

 

 

4. Inspektionsärenden 

 

 

 

13:30-14:10 

Förvaltningschef  

 

 

 

 

14:10-14:50 

Utredare  

 

15:10-15:40 

Lokalplanerare  

Förvaltningschef  

 

15:40-15:50 

Administrativ chef  

4.  Information - Ordförande 2019-08-21 
Dnr BUN 2019/00015  

 

1. Information om revisorernas nämnddialog  

 

Beslutsärenden 13:00-13:20 

 

 

 

15:50-16:00 

Ordförande  

5.  Justering av barn och utbildningsnämndens delegationsordning 2019 
Dnr BUN 2019/00859  

Administrativ chef  

6.  Uppdrag pedagogisk omsorg  
Dnr BUN 2019/00864  

Verksamhetschef 

förskola  

7.  Igångsättningsbeslut Killingens förskola  
Dnr BUN 2019/00798  

Lokalplanerare  

8.  Beställning av förstudie gällande tillfällig lösning för Ljungskileskolan 

2020-2027   
Dnr BUN 2019/00809  

Lokalplanerare  

9.  Samhällsbyggnadsnämndens samrådsremiss rörande detaljplan; 

Rydingsberg 1 m.fl. 
Dnr BUN 2018/00323  

Lokalplanerare  

 

10.  Remiss – Verksamhetsplan Fyrbodals kommunalförbund 
Dnr BUN 2019/00886  

Förvaltningschef  
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Föredragningslista Föredragande 

11.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-08-21 
Dnr BUN 2019/00002  

Nämndsekreterare  

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

känner sig kränkt 2019-08-21 

Dnr BUN 2019/00034  

Nämndsekreterare 

13.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 

frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2019-08-21  
Dnr BUN 2019/00238  

Nämndsekreterare 

14.  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 

 

2019-08-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 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 Claes 

Dahlgren (L). Beräknad tid för justering är måndagen den 26 augusti 2019      

                        

      

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Claes Dahlgren (L) till justerande samt  

  

att justering äger rum måndagen den 26 augusti 2019 

      

      

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-08-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92 Dnr BUN 2019/00013  2 

Information till nämnd 2019-08-21 

 

1. Lägesrapport sommarförskola, sommarfritids samt sommarskola 

 

2. Information om Uppdrag pedagogisk omsorg inkl. pedagogisk verksamhet  

 

3. Gymnasieskolans preliminära utbud 

 

4. Lärande för hållbar utveckling och ISO 14001 

 

5. Controllerrapport  

      

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2019-07-31 Dnr BUN 2019/00013

  

 

Handläggare 
Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 
Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information till nämnd 2019-08-21 
 

1. Lägesrapport sommarförskola, sommarfritids samt sommarskola 
 

2. Information om Uppdrag pedagogisk omsorg inkl. pedagogisk verksamhet  
 

3. Gymnasieskolans preliminära utbud 
 

4. Lärande för hållbar utveckling och ISO 14001 
 

5. Controllerrapport  
      

      
 
   
 



Controllerrapport Barn och utbildning 
   
Uppföljning juni 2019 

 
Denna rapport skall ses som ett komplement till de övriga fasta ekonomiska rapporterna. Den 

innehåller ingen prognos men däremot annan ekonomisk information av betydelse. 

Syftet är att ge en bild av det ekonomiska läget inför det nya verksamhetsåret.  

 

Förbrukat av budget 
 

De löpande nettoutgifterna i relation till helårsbudgeten beskriver hur vi ligger till 

resursförbrukningsmässigt. Skillnader i periodisering av statsbidrag påverkar utfallet vid 

respektive rapporttillfälle. Avvikelserna är betydande men något lägre än tidigare år. 

Förbrukningen är ca 0,3 % lägre än föregående år och lägger vi till avvikelsen för löneavtal för 

lärare så hamnar vi på ca 0,8 % lägre nivå. Skillnaderna är små men betydande ur ett 

avvikelseperspektiv. Trenden indikerar att vi har en negativ avvikelse men möjlighet att nå vårt 

ekonomiska mål. 

 

 
 

Personalkostnader 
 
Barn och utbildningsnämndens kostnader består till ca 59 % av personalkostnader. Den högre 

ökningstakten de senaste åren beror på lönerörelse, volymförändringar, karriärtjänster, 

lärarlönelyft, nämndsatsningar och statsbidrag för kvalitetsåtgärder. Personalkostnadsandelen är 

i ökande beroende på lägre kostnader för lokaler (funktionshyror/komponentavskrivning) och 

inköpsrestriktioner samt satsningar enligt ovan på personal. 

 

 



 

Ökningstakten avtar kraftigt 2019 beroende på att de stora statliga reformerna är kvar på liknande 

nivå som tidigare år. Statsbidrag för asyl och etablering avtar kraftigt. Effektiviseringsåtagande på 

17 mkr påverkar även till viss del. Löneavtal för 2019 är till stora delar klara vilket gör att 

lönenivån för helåret överensstämmer med delåret. 

 

 
 

Lönekostnader per verksamhetsgrupp 
 

 
 

Lönekostnadsutvecklingen är för hög för de verksamheter som har med sig en ingående 

avvikelse (grundskola, gymnasieskola och grundsär). Personalkostnadsavvikelser är den 

främsta grunden till nämndens ekonomiska problem. 

 

Interkommunala ersättningar (inkomst) 
 

Trenden bryts då volymerna minskar främst för gymnasieskolan. Finns ett samband med färre 

asyl- och etableringselever även i våra ”IKE kommuner”. Stor avvikelse för gymnasieskolan 

och beroende av elevökningar till hösten.  

 

 

 
 

Personalkostnader - jämförelse period halvår 2018/2019

Budget helår 19/18 4,2%

Utfall per 190630 4,0%

Varav utfall tom juni

Månadslön 6,7%

Timlön 52,6%

Övertid 19,1%

Fyllnadslön -26,6%

PersonalSoc -36,4%

Kto 5 - jan-juni 2015 2016 2017 2018 2019 Utv 17/18 Utv 18/19

BUN (ej kosten) 406089 446380 503997 545512 567099 8,24% 3,96%

varav FSK 77323 79408 92691 96474 99776 4,08% 3,42%

varav GR/Fritids 176220 202737 226466 248557 261519 9,75% 5,21%

varav GY 103917 110634 122370 127435 125710 4,14% -1,35%

varav Vux 25916 28828 33215 39699 41748 19,52% 5,16%

varav Sär 17245 19113 23060 26302 30340 14,06% 15,35%

varav Gem/Ögrip 5200 5660 6195 7044 8006 13,70% 13,66%

Interkommunala ersättningar (inkomst)

belopp i tkr

År Halvår1 halvår 2 Diff halvår Förändr H1 Förändr H2

2013  82 276  74 736 - 7 540 - 2 170 - 3 930

2014  77 025  78 334  1 309 - 5 251  3 598

2015  78 146  80 456  2 310  1 121  2 122

2016  82 295  88 763  6 468  4 149  8 307

2017  85 798  85 624 -  174  3 503 - 3 139

2018  89 105  88 786 -  319  3 307  3 162

2019  85 094 - 4 011



 
 

Kostnaderna är något lägre än fjolåret beroende på lägre lokalkostnadsersättning och förändrade 

regler för tilläggsbelopp. Förskola och grundskola lägre, särskola högre och gymnasieskola samma 

nivå. Friståendes volymer är på ungefär samma nivå som 2018. 

 

Kostnadsutveckling 
 

Nedan följer en redovisning av hur kostnaderna utvecklats för helår och utgifterna för halvår. 

 

 
 

 
 

Utgiftsutvecklingen netto är 3,3 % och påverkas av både den lägre utgiftsnivån och de lägre 

inkomsterna. Inkomsterna är lägre för alla verksamheter förutom grundskola. Förändringen av 

nettoutgiften är lägre än den möjliga kostnadsutvecklingen vilket indikerar möjlighet att nå 

ekonomisk balans 2019. 

 

Köp av huvudverksamhet (enskilda skolor och Int Kom ers. mm)

belopp i tkr

År Halvår1 halvår 2 Diff halvår Förändr H1 Förändr H2

2013  134 560  133 083 - 1 477  1 674  1 121

2014  133 373  136 782  3 409 - 1 187  3 699

2015  141 595  135 782 - 5 813  8 222 - 1 000

2016  141 166  145 129  3 963 -  429  9 347

2017  149 912  152 602  2 690  8 746  7 473

2018  161 576  162 214  638  11 664  9 612

2019  159 754 - 1 822

Kostnadsutveckling helår (netto)

belopp i mkr Utfall Utfall Budget Förändring Andel av 

VHT Bun 2017 2018 2019 u18/b19 % utv 17/18 Budget 19

Förskola 341 363 388 25 6,5% 26,1%

Grundskola/Fritids 665,5 721,4 719,4 -2 8,4% 48,4%

Särskola 53,4 55,7 64,4 8,7 4,3% 4,3%

Gymnasieskola 195,2 195,3 200,1 4,8 0,1% 13,5%

Vuxenutbildning 50,9 56,8 66,5 9,7 11,6% 4,5%

Gemensam vht 34 42,2 47,8 5,6 24,1% 3,2%

Summa 1340 1434,4 1486,2 51,8 7,0% 100%

Resultat -4,6 -3,1 3,6%

Utgiftsutveckling halvår (netto)

belopp i mkr utfall Utfall Utfall Förändring

VHT Bun 2017 2018 2019 u18/u19 % utv 17/18 % utv 18/19

Förskola 163,5 175,1 180,2 5,1 7,1% 2,9%

Grundskola/Fritids 323,9 351,8 355,8 4 8,6% 1,1%

Särskola 26,7 27,2 33,3 6,1 1,9% 22,4%

Gymnasieskola 96,2 99 103,5 4,5 2,9% 4,5%

Vuxenutbildning 12,1 14,3 22,2 7,9 18,2% 55,2%

Gemensam vht 19,2 23,2 18,4 -4,8 20,8% -20,7%

Summa 641,6 690,6 713,4 22,8 7,6% 3,3%

Jämförelse

Halvår jan-Jun Inkomst utgift nettoutgift Inkomst utgift nettoutgift Inkomst utgift nettoutgift

Förskola 45797 226013 180216 47912 222977 175065 48118 211598 163480

Grundskola/Fritids 49394 405138 355744 48632 400450 351818 43383 367329 323946

Särskola 6911 40218 33307 7337 34491 27154 5236 31893 26657

Gymnasieskola 102634 206106 103472 107713 206674 98961 103766 199931 96165

Vuxenutbildning 31234 53377 22143 37150 51450 14300 32928 45043 12115

Gemensam vht 1992 20467 18475 -1898 21378 23276 81 19334 19253

Summa 237962 951321 713357 246847 937421 690574 233512 875128 641616

% förändring -3,6% 1,5% 3,3% 5,7% 7,1% 7,6% 17,6% 9,1% 6,4%

201720182019



Inköp av varor och tjänster 
 

En betydande förändring av inköpen har skett under 2018–2019 jämfört med perioden 2014–

2017. Betydligt mindre resurser används för dessa ändamål gentemot tidigare år. Ekonomisk 

obalans och effektiviseringskrav är bidragande orsaker. Inköpsrestriktionerna för 2019 visar 

ännu inga påtagliga effekter men förväntas påverka under hösten. 

 

 
 

 
Statsbidrag  
Beslut om statsbidrag för mindre barngrupper i kommunal förskola för 19/20 har kommit från 

Skolverket (20,3 mkr (8,6 mkr)) och innebär en ökning med drygt 11 mkr. 

 

Skolverket kontrollerar bidraget för likvärdig skola och har för första gången riktat återkrav mot 

sju huvudmän (totalt 24 mkr). De egna kostnaderna per elev får inte minska om man tagit del 

av bidraget för likvärdig skola (särskilda beräkningsregler). Interna effektiviseringskrav 

betraktas inte som ett särskilt skäl. Det finns risker för Uddevalla kommun kopplat till detta 

statsbidrag och våra effektiviseringar. 

 
Volymutveckling 

 

Verksamheternas volymutveckling är en central del för hur våra resurser fördelas. Hittills i år 

har utvecklingen för de stora verksamheterna varit enligt följande. 

 

Förskola + 0,9 %, Fritids 3,4 %, Grundskola +3,2 %, Gymnasieskola 0,9 % 

 

Utvecklingen avviker på verksamhetsnivå och är något lägre än övergripande 

budgetförutsättningar. 

 
Befolkningsprognos 
 
Ny prognos presenterades i juni för perioden 2019–2028. Jämfört med föregående prognos har 

ökningstakten skrivits ner. Ökningstakten i de lägre åldrarna har skrivits ner mer än i de högre åldrarna 

för barn och utbildnings åldersgrupper 1–19 år.  

Befolkningsprognosen innebär en ökning totalt med 4972 invånare (8,8 %). De åldersgrupper som 

förväntas öka mest är 16–19 år (25,1 %), 80-w (22,8 %) och 13–15 år (18,5 %). 

 

Gruppen 0–19 år förväntas öka med 13,2 %, 20–64 år med 6,3 % och 65-w med 10,3 %. Innebär att den 

försörjande delen av befolkningen (20–64 år) minskar i andel med 1,5 % under perioden. 

 

Befolkningsökningen beräknas totalt vara på mellan 0,82–1,06 % per år, 468–613 invånare per år. 

Ökningen i de lägre åldrarna 1–19 år beräknas vara mellan 0,92–2,0 % per år, 131–266 invånare per år.  

 

Inköp varor och tjänster, spec konton (tkr) tom juni Helår

2013 -32 634 -69 050

2014 -33 872 -83 070

2015 -37 430 -81 107

2016 -37 501 -83 415

2017 -38 695 -77 104

2018 -39 666 -72 628

2019 -37 006



Totalt ökar befolkningen i de lägre åldrarna med 1732 invånare vilket beräknas kosta drygt 120 mkr för 

bibehållen lärartäthet. Lokalbehovsmässigt innebär ökningen i de lägre åldrarna tre nya förskolor, två 

grundskolor och förändrade förutsättningar för gymnasieskolan med utökade lokalbehov.  

Befolkningen i de lägre åldrarna har ökat med ca 1400 mellan 2012–2019. Ca 45 % av 

befolkningsförändringen mellan 2012–2028 är avklarad. 

 

 
 

Genomsnittligt antal barn per årsklass utjämnas över tid och är i ökande. Ökningen beräknas 

pågå fram till 2025 för alla grupper. Gymnasieelever ökar även efter 2025 men i övriga grupper 

är förändringarna marginella.  

I åldersgruppen 6–9 år har utvecklingen varit påtaglig mellan 2008–2018. Från att ha varit 519 

per årsklass och minsta grupp till att vara 713 per årsklass och störst. Utvecklingstakten för 

denna grupp fram till 2028 är lägst enligt prognosen. 

 

Slutsats 
 

Barn och utbildningsnämnden har ekonomiska avvikelser och får svårt men har möjlighet att 

klara sitt ekonomiska åtagande för 2019. Åtgärder krävs för att anpassa kostnaderna utifrån de 

ekonomiska förutsättningarna. Osäkerhet vad gäller vissa statsbidrag samt kostnadsutveckling 

beroende på rekryteringsläge och lokalsituation kan påverka resultatet negativt. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos    Thomas Davidsson 

Förvaltningschef    Controller 
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§ 93 Dnr BUN 2019/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2019-08-21 

 

1. Förvaltningschefen informerar 

- Lägesrapport Norgårdenskolan 

- Delrapport strategisk plan för IKT-pedagogisk utveckling  

- Kostnadsökning gällande måltidsservice  

 

2. Arbetsmiljörapport 

 

3. Lokalfrågor 

- Moduler till Linneaskolan och Norrskolan  

 

4. Inspektionsärenden 

   

     

     

      

      

      

  

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2019-07-31 Dnr BUN 2019/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2019-08-21 

 

1. Förvaltningschefen informerar 

- Lägesrapport Norgårdenskolan 

- Delrapport strategisk plan för IKT-pedagogisk utveckling  

- Kostnadsökning gällande måltidsservice  

 

2. Arbetsmiljörapport 

 

3. Lokalfrågor 

- Moduler till Linneaskolan och Norrskolan  

 

4. Inspektionsärenden 

      

      

  

 

   
 



 

 

 

 
 
Handläggare 
Utredare Arinette Jonshamre 
Telefon +46522697136 
arinette.jonshamre@uddevalla.se 

Rapport 
Barn och utbildning  

1(8)

2019-08-13 Dnr BUN 2019/00026

  

Arbetsmiljörapport, augusti 2019 för Barn o utbildnings 
verksamheter 
Skyddsronden, hösten 2018 och våren 2019 
Årliga uppföljningen för 2018 
Dialogutbildningen, projekt under 2018 
Arbetsmiljöplanen för 2019 
 
Enligt Barn och utbildningsnämndens årshjul ska förvaltningsledningskontoret lämna 
arbetsmiljörapport två gånger per år. I januari  och augusti skrivs arbetsmiljörapport som 
ett ärende till nämnden. 
 
Förskolans skyddsronder. 
Sammanfattning och analys av förskoleverksamhetens skyddsronder 2019 
Förskoleverksamheten har en bra och framgångsrik process kring skyddsrondsarbetet. 
Detta leds av samordnare i lokal och miljöfrågor Cornelia Bran Johannesson. Alla 
skyddsronder och uppföljning av desamma är sammanställda och dokumenterade. 
Dokumentationen bifogas.  
 
Följande frågor är generella: 

- Saknas bra avtal kring skötsel av utegårdarna på enheter med externa 
hyresvärdar 

- Saknas avtal om snö- och halkbekämpning 
- Inte likvärdig tillgång till bra digital infrastruktur 
- Äldre enheter har otillfredsställande ventilation 
- Inte likvärdigt arbete med att förhindra att vattensamlingar uppstår på 

gårdarna 
- Tillfredställande solskydd saknas på 12 enheter. 

Samtliga punkter är mångåriga problemområden. 

Enheter med betydande pågående arbetsmiljöarbete 
Vi har ett stort antal enheter där vi pga lokalernas beskaffenhet måste lägga mycket tid på 
den fysiska arbetsmiljön, vilket också påverkar den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön. Kvalité och likvärdighet drabbas. 
 
Persgården endast tillgänglig 1-2 dgr/v, personalen får plocka fram och bort möbler 

och material vid varje tillfälle. Otillräckliga parkeringsmöjligheter. Stor 
risk att den dbv-gruppen inte kan drivas vidare. 
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Bokenäs mkt små lokaler, otillfredsställande arbetsmiljö, kan inte ha maximalt  
 antal barn pga lokalerna.  
 
Hönseberget    ventilation i tvättstugan otillräcklig, oklart hur mkt åtgärder som  
 behöver göras, beroende på hur länge förskolan ska brukas. 
 
Dalaberg mkt sliten, ventilationen i lekhallar problematisk, återkommande 

problem med myror och råttor 
 
Äsperöd mkt sliten, svårt hålla värmen på vintern bland annat 
 
Linet halva förskolan ok, andra halvan ofräsch och sliten. Inte optimala 

lokaler för den verksamhet och kvalité som förväntas 
 
Lane Ryr åtgärder planerade, mångåriga arbetsmiljöproblem 
 
Hogstorp i stort behov av ytterligare en entré, då vi har många barn på enheten 

(fler än ursprunglig plan) 
 
Jakobsberg stora bekymmer med utgården, som är mycket eftersatt. 
 

Avslutningsvis 
Förskoleverksamheten lider av lokaler som inte är ämnade för förskola på många ställen, 
några enheter har bedömts som uttjänta för många år sedan och det finns 10 st enheter för 
ca 36 barn i dagsläget. De små enheterna är mycket svåra att driva ekonomiskt, och 
kvalitén blir lidande när all kraft går åt till att lägga schema och väldigt få personal ska 
dela på alla uppgifter som behöver göras. 
 
 
Grundskolans skyddsronder 
Skyddsronderna leds av rektorerna och sammanställs på förvaltningsledningskontoret.  
Trångboddheten är fortfarande ett stort problem i många skolor. Nödlösningar görs för att 
få en större flexibilitet i undervisningen t ex förråd görs om till grupprum.  
 
Några exempel från skolorna: 

- Dålig snö- och halkbekämpning 
- Saknas ventilation i en skolbyggnad i Ljungskile 
- Eleverna upplever att deras arbetsmiljö är undermålig – behov av 

modernare lärmiljöer 
- Dålig belysning på skolgården 
- Arbetsplatser för lärare saknas 

 
Psykisk arbetsmiljö 

- Arbetet är stressigt, många arbetsuppgifter 
- Hot och våld från elever bidrar till oro och stress 
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- Personal känner sig otillräckliga, uppdrag som inte är undervisning 
- Risk för otrygga situationer vid ensamarbete 
- Saknas parkeringsplatser (Dalabergsskolan) 

 
 
Gymnasiets skyddsronder 
Sammanställning Skyddsronder 
Verksamhet: Gymnasieskolan 
Skyddsronder ska genomföras i samtliga skolhus och avvikelser åtgärdas. Hot- och 
våldsplan finns på enheterna och rutinerna är väl inarbetade enligt rektorerna. Det 
förebyggande arbetet betonas.  
Datum för skyddsrond 2018 
Agneberg  11 okt 2018 
Margretegärde 11 okt 2018 
Östrabo 1  17 okt 2018 
Östrabo Y  11 okt 2018 
Sinclair  2 okt 2018 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion 

Fysisk arbetsmiljö 
Temperatur och ventilation 
Temperatur och ventilation lyfts som risk/brist i skolhus Agneberg, Margretegärde samt 
Östrabo 1. Temperaturen upplevs ojämn och i huvudsak för låg. Risken bedöms som 
allvarlig i skolhus Agneberg och utpekade salar kommer enligt protokoll att utredas 
särskilt. 
 
Buller och oljud 
Köbildning till matsalen ger upphov till buller och oljud. 
 
Funktionalitet 
Nödsignal vid handikapptoalett var ur funktion på Margretegärde- åtgärdades omgående.  
Stökigt med sladdar, lösa eluttag, bullrande ventilationssystem i idrottshallen. Belysning 
till arbetsplatser behövs. Behov av modernisering, tekniskt samt slitna möbler. 
 
Belysning 
Blinkande belysning och för varm belysning lyfts som risk/brist på Margretegärde. 
 
Rökning 
Östrabo 1 lyfter som risk att rökning ökar bland eleverna och Östrabo Y lyfter att det röks 
utanför en av entréerna. Sinclair har i egenkontrollen lyft fimpar på marken utanför entrén 
som ett problem. Åtgärd är att fastighetsägaren ska städa. 
 
Kemiska riskkällor 
Sinclair får en brist påpekad kring riskbedömning av kemikalier i samband med 
Arbetsmiljöverkets inspektion. Vid återbesök är dock bristen åtgärdad. 
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Psykosocial arbetsmiljö 
Parkeringar är en bristvara, vilket upplevs stressande för personal i skolhus Agneberg. 
Skolhus Agneberg lyfter att det varit oroligt med högljuddhet och olämpliga kommentarer. 
Ökad andel elever i behov av extra anpassningar 

Sammanfattning 
Sammantaget görs bedömningen att rutiner kring skyddsrond finns och är fungerande i 
samtliga skolhus. Ett undantag är skolhus Sinclair där ägarskapet komplicerar utförandet. 
Skyddsrond genomförs 
Brister och risker uppmärksammas, värderas och beslut om åtgärd sker i samband med 
skyddsronderna och i vardagen. Mest uppmärksammade risk/brist gäller temperatur, vilket 
har lyfts i tre av fem skolhus. Skolhus Sinclair har även påtalat denna brist för extern 
fastighetsägare under vintern 2018. 
Hur dokumentationen görs varierar mellan skolhusen. Dokumentationen sker men 
mallarna ser olika ut. Dokumentation som redovisas från Sinclair för 2018 är det protokoll 
som skrevs vid inspektionen samt den uppföljning som gjordes kopplad till densamma. 
Tonvikten är på fysisk arbetsmiljö i samtliga skolhus, men Agneberg avviker genom att 
lyfta flera frågor kring den psykiska arbetsmiljön i samband med skyddsrond.  
 
Vuxenutbildningens skyddsronder 
 

Skyddsronder inom vuxenutbildningens lokaler  
I flera av byggnaderna på I17 så upplevs det vara väldigt kallt och i några av salarna upplevs 
ventilationen som bristande. Även fönstren upplevs dåliga och dragiga. Det pågår en dialog 
med fastighetsägaren Hemsö om detta. Det pågår ett arbete med att öka tillgängligheten till 
studie- och yrkesvägledarna i byggnaden Lejonet på I17, genom tillgång till hiss och sänkning 
av trösklar. På några ställen upplevs hög ljudnivå som störande, till exempel stolar som 
skrapar i golvet, och det har ordnats ljudabsorberande material i flera av lokalerna. 
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Årlig uppföljning  
Lagefterlevnad miljölagstiftning i Barn och utbildning, 

sammanställning och analys av 2018  
 
Alla enheter fyller i årlig uppföljning – sammanfattning av årets arbetsmiljöarbete. Här är 
ett utdrag från vårens miljörevision. 

Egenkontroll 
Samtliga förskole- och skolenheter har egenkontrollprogram enligt Miljöbalken. Till stöd 
för detta har de en pärm som är framarbetad av förvaltningen med syftet att säkerställa 
likvärdighet. Pärmen används bland annat i samband med skyddsrond. Det har inte 
kommit fram några synpunkter eller brister relaterade till miljölagstiftningen i samband 
med skyddsronderna under 2018. 

Kemikaliehantering 
Arbetsmiljöenkäten som genomfördes 2018 visade att kemikaliehanteringen försämrats 
något jämfört med förra året, men också att det finns relativt stora skillnader mellan de 
olika skolformerna, se sammanställningarna nedan. Det behöver utredas vad det finns för 
bakomliggande orsaker både till försämringen och de skiftande resultaten i de olika 
skolformerna. 

Kemikaliehantering, hela Barn och utbildning: 

 

 
Förskolor: 
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Grundskolor och fritidshem:

 
 
Grundsärskola: 

 
 
Gymnasieskola: 

 
 
Vuxenutbildningen 

 

Tillsyn enligt miljöbalken 
Den kommunala tillsynen av skolor och förskolor enligt miljöbalken sker vartannat år, 
2017 och 2019, vilket innebär att det inte finns något att rapportera för 2018. 
 
Dialogutbildningen under 2018 
Under 2017 satsade politikerna 10 miljoner kronor på att alla skolledare skulle genomgå 
en utbildning för att sedan genomföra dialogutbildning med sin personal.   
6 dialogmöten skulle genomföras under 2018. En omöjlighet tyckte många av cheferna 
eftersom APT redan hade planerats under 2018. Syftet med utbildningen och 
genomförandet var att öka dialogen mellan medarbetarna/chefer. Särskilda inriktade 
satsningar gjordes också för att minska sjukskrivningarna. Många enheter har genomfört 
delar av dialogutbildningen med sina medarbetare. Utvärdering av hälsoresan har gjorts av 
vuxenutbildningen, se nedan.  Inom hälsoresan finns några delprojekt kvar, se under 
arbetsplan. 
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Effekter av dialogmöten inom Hälsoresan – vuxenutbildningen 
 

Arbetsklimat 
 Alla chefer upplever att medarbetare har lärt känna varandra bättre, vilket bidrar 

till större respekt och förståelse för varandra samt ökad trygghet 
 En enhet har börjat ha gemensamma frukostar 
 Alla kommer till tals, även de som ofta är tysta 
 Medarbetare upplever att det är lättare att prata om olika saker, och med alla, samt 

lyfta och diskutera problem 
 

Organisation 

 Förbättrad struktur – exempelvis skicka ut dagordning i förväg inför möten och 
göra olika typer av årshjul för planering 

 Mindre förändringar i arbetsfördelning, på medarbetares initiativ 
 Inom en enhet har några stående punkter införts på varje möte för att synliggöra 

det personalen tycker är viktigt 
 Bättre återkoppling på frågor och ärenden 
 Förslag om gemensam kompetensutveckling med andra enheter 
 Flera enheter kommer fortsätta med dialogmötes-strukturen 
 Några enheter har använt dialogmötena tillsammans med arbete kring ÖRP 
 Effektivare möten 

 

Övrigt 

 Några chefer upplevde tillsammans med personalen att vissa övningar var för 
privata/jobbiga, bland annat den övningen där man ska prata om en tragisk 
händelse som förändrat livet 

 Givande för chefer att se hur personal diskuterar och samarbetar med varandra och 
i olika grupper 

 Cheferna upplevde att chefsutbildningen inför dialogmötena var både bra och 
nödvändig för ett lyckat resultat ihop med sin personal 

 Cheferna är positiva till att använda häftet igen 
 Flera medarbetare har, i kombination med övriga insatser inom Hälsoresan och hos 

vuxenutbildningen, börjat träna 

 
Utdrag från den gemensamma arbetsplanen för hela kommunen 2019 
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Uppdrag  Aktivitet 
Öka samarbetet mellan 
Företagshälsovården/försäkringskassan/vårdcentralen 
och HR 

Gemensamma möten och forum 
för dialog 

Införa arbetsmiljösystem Upphandla ADATO/LISA samt 
implementera LISA 

Förutsättning för ledarskap Organisatoriska förutsättningar 
genom chef- och ledarstrategi 

Arbetsmiljöarbete enligt Sunt arbetsliv Framtagande av ny 
arbetsmiljöutbildning 

Hälsoresan Delprojekt 
Medarbetarskap/ledarskap, 
APT/SAM, tidig insats, 
rehabilitering, hälsoutveckling – 
utveckla verktyg/processer för 
ökad hälsa

Minskad sjukfrånvaro Identifiera hög sjukfrånvaro 
Arbete med hög ohälsa/rehabilitering på individuell 
basis 

Tidiga insatser 

 
 
 
 
 
Arinette Jonshamre 
utredare 
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verksamhets-
berättelse
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2022

Delårsbokslut TI 2019 Internkontroll-rapport 
2019 -deluppföljning 

Rapport arbetsmiljö Delårsbokslut TII 
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Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 

Internkontroll-rapport 
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Anmälda kränkningar 
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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

2019-06-10 – Komplettering 
skickas  
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2019-03-20- yttrande skickas 
med beslutsjournal 
2019-06-05 – Begäran om 
komplettering 

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

2019-05-27 – Svar på klagomål 
skickas  

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

  2019-07-05 – Beslut att 
överlämna anmälan mot 
skansens förskola till Uddevalla 
kommun Svar senast 30 augusti

 

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 
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Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
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 
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Information - Ordförande 2019-08-21 

 

1. Information om revisorernas nämnddialog  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2019-08-21 

 

1. Information om revisorernas nämnddialog  
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Justering av barn och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2019 

Sammanfattning 

Förändringar har skett i lagstiftningen från 1 juli 2019 som medför att nämndens 

delegationsordning behöver justeras. Ett exempel är att benämningen förskolechef utgår 

och ersätts istället med rektor. Därutöver sker vissa andra justeringar      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-09 

Bilaga till tjänsteskrivelse Justering av barn och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2019      

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta justerad delegationsordning i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse med 

bilaga daterad 2019-07-09 
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

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

 

Justering av barn och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2019 

Sammanfattning 

Förändringar har skett i lagstiftningen från 1 juli 2019 som medför att nämndens 

delegationsordning behöver justeras. Ett exempel är att benämningen förskolechef utgår 

och ersätts istället med rektor. Därutöver sker vissa andra justeringar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-09 

Bilaga till tjänsteskrivelse Justering av barn och utbildningsnämndens 

delegationsordning 2019      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta justerad delegationsordning i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse med 

bilaga daterad 2019-07-09 

   

Ärendebeskrivning 

Förändringar har skett i lagstiftningen från 1 juli 2019 som medför att nämndens 

delegationsordning behöver justeras. Ett exempel är att benämningen förskolechef utgår 

och ersätts istället med rektor. Därutöver sker vissa andra justeringar.  

 

  

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

 

Expediera till 
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Allmänt om delegationer 
 

Kommunallagen (KL) reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom 

kommunens verksamhet. Att delegera innebär att överlämna beslutanderätten till någon 

annan som beslutar i nämndens ställe. Delegaten återrapporterar sina beslut till nämnden 

på sätt som nämnden beslutar.  

 

I den mån det framgår av lag eller annan författning att ett beslut inte får delegeras 

gäller detta.  

 

KL 6 kap 38§  

Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller  

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 

beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt,  

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, 

eller  

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Ärenden av principiell natur skall alltid överlämnas till nämnden 

 

Beslutanderätt delegeras även med kommunens styrprinciper som grund direkt från 

kommunfullmäktige.  

 

Beslut i personalärenden regleras i personaldelegationen och där ska återrapportering 

ske till kommunstyrelsen (KS).  

Lagstiftning – delegation    

KL kap 6 § 37 

En nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta på 

nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även 

uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 

 

KL kap 7 §§ 5-7 Delegering av ärenden till anställda  

En nämnd får uppdra åt en anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett 

visst ärende eller en viss grupp av ärenden, med undantag av de fall som beskrivs i 6 

kap. 38 §. 

 Nämnden får överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan 

anställd inom kommunen att fatta beslutet.  
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 Om en nämnd med stöd av 5 § uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens 

vägnar, får nämnden ställa upp villkor som innebär att brukarna av nämndens 

tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet 

fattas.  

 Nämnden får också bestämma att en anställd får fatta beslut endast om 

företrädare för brukarna har tillstyrkt beslutet. 

Delegation kan inte lämnas till två eller fler tjänstemän respektive politiker att till-

sammans besluta i ett ärende. Delegation får inte heller lämnas till ledamot och tjänste-

man tillsammans. 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

KL 6 kap 40§  

 Nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av 

uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den.  

 Beslut som inte anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas 

enligt bestämmelserna i 13 kap. 

Nämnden får själv avgöra i vilken form som delegationsbesluten skall anmälas till 

nämnden. Anmälningsärenden antecknas till protokollet. De är inte beslutsärende och 

ska inte godkännas. Delegats beslut gäller såvida det inte ändras i samband med 

överklagande.   

 

Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller 

överklagande enligt kommunallagen (s.k. laglighetsprövning). Tidpunkten räknas då tre 

veckor från den dag som det på kommunens anslagstavla anslagits att protokollet 

justerats. 

 

Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, men då räknas över-

klagningstiden från den dag, när den som beslutet rör, fått ta del av beslutet. 

 

Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. 

Delegationsbeslut skall anmälas till barn och utbildningsnämnden. Underlaget lämnas 

till nämndens sekreterare. I bifogad förteckning finns i kolumnen anmärkning en siffra 

som anger på vilket sätt anmälan skall ske. 

 

1. Beslut som delegerats enligt kommunallagen. Anmälan ska göras genom att 

Beslutsjournal för delegationsbeslut insänds till nämnden. I journalen ska 

framgå när beslutet är anmält till nämnden (noteras av förvaltningssekreterare). 
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2. Anmälan till nämnden ska inte göras. Det är ett verkställighetsbeslut. 

Verkställighetsbeslut betyder i huvudsak att någon självständig bedömning inte 

ska göras utan att det rör tillämpning av befintliga regelverk/rutiner.  

 

Underlaget för beslutet ska finnas hos beslutsfattaren och beslut skrivs normalt i 

form av beslutsjournal – ej anmälningspliktigt. I vissa fall ska inte beslutsjournal 

skrivas utan det räcker att underlagen (blanketter, klasslistor och liknande) finns 

hos handläggare. Av delegationsordningen framgår hur varje 

verkställighetsbeslut ska hanteras. 

 

3. Ansvarsfördelning – ej beslut och någon beslutsjournal eller motsvarande ska 

inte skrivas.  

Återkallelse av delegation 
Nämnden/KS/förvaltningschef kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan 

göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden/KS/förvaltningschef kan också 

genom eget handlande föregripa ett beslut i ett särskilt ärende, genom att själv ta över 

ärendet och besluta. 

 

Däremot kan nämnden/KS/förvaltningschef inte ändra ett beslut som redan är fattat av 

en delegat. Delegationen innebär att beslutsfattaren beslutar i nämndens ställe och så att 

säga är nämnden. 

 

Om nämnden/KS/förvaltningschef anser att en delegat inte fullgjort sina uppgifter enligt 

nämndens intentioner kan nämnden/KS/förvaltningschef alltså återkalla delegationen. 

 

Lägsta nivå 

Den i delegationslistan angivna delegaten är den lägsta nivån. En vidaredelegat kan 

avstå från att fatta beslut och förvaltningschefen har då alltid rätt att fatta beslutet 

istället. 

 

Det finns möjlighet för en delegat att i en enskild fråga lämna tillbaka beslutsfattandet 

till nämnden. Detta kan bli aktuellt i ärenden som tangerar beslut av principiell art. 

 

Brådskande ärende 

Ordföranden eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens 

vägnar i brådskande ärenden enligt KL 6 kap 39 §. Beslutet skall då anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde (KL 6 kap 40§). 
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Regelverk – undertecknande av handlingar  
Barn och utbildningsnämnden antog 2012-10-25 § 153 följande regelverk för under-

tecknande av handlingar: 

 

När ordförande undertecknar görs kontrasignering bara av förvaltningschef. När 

förvaltningschef, verksamhetschef etc. undertecknar kontrasignerar handläggare.  

 

Skrivelser som är nämndsbehandlade och ställda till utomstående  

Skrivelser och andra handlingar som beslutas av nämnden skall undertecknas av ord-

föranden eller vid förfall för denna av vice ordförande och kontrasigneras av 

förvaltningschef. Handläggaren anges i övre vänstra hörnet.  

 

Skrivelser som är ställda till nämnden för avgörande 

Handlingar till nämndens kallelse skall undertecknas av förvaltningschef och kontra-

signeras av handläggaren.  

 

Avtal och kontrakt  

Att ingå avtal eller kontrakt regleras av barn och utbildningsnämndens 

delegationsordning.  

 

Skrivelser som är ställda till utomstående  

Väsentliga skrivelser undertecknas av förvaltningschef och kontrasigneras av 

handläggare. I övriga fall undertecknar handläggaren.  

 

Statsbidragsansökningar, EU-bidrag etc.  

Statsbidragsansökningar, EU-bidrag etc. som beslutas av nämnden skall undertecknas 

av ordföranden eller vid förfall för denna av vice ordförande och kontrasigneras av för-

valtningschef.  

 

Övriga statsbidragsansökningar undertecknas av förvaltningschef och kontrasigneras av 

handläggare.  

 

Protokoll  

Ett protokoll undertecknas av ordförande och justerare samt sekreterare. Ordföranden 

och justerarna ska signera varje protokollsida, inklusive protokollsbilagor.      
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Delegater med förkortningar 

AC Administrativ chef 

(förvaltningskontoret) 

ADM Administratör 

DSH Dataskyddshandläggare  

EA Enhetschef administrativ 

(verksamhetskontoren) 

EC Enhetschef  

EK Ekonom 

EKA Ekonomiassistent 

FC Förvaltningschef 

FSK Förskolekontoret  

FVK Förvaltningskontoret  

FÖC Förskolechef  

UTGÅR EFTERSOM TITELN 

TAGITS BORT 

FS Förvaltningssekreterare 

GSK Grundskolekontoret  

GYSK Gymnasieskontoret  

HAND Handläggare 

KS Kommunstyrelsen 

LP Lokalplanerare 

M-Sär Mottagandeansvarig särskola  

R Rektor  

SAM Samordnare 

VC 

Förskola 

Verksamhetschef förskola  

VC grundskola  Verksamhetschef grundskola 

VC gymnasiet Verksamhetschef gymnasiet 

 

VC vux Verksamhetschef vuxenutbildningen  

VC Samtliga verksamhetschefer 

VUXK Vuxenutbildningskontoret  

Ordf Ordföranden, barn och 

utbildningsnämnden 

 Kontoansvarig1 

  

 Lagar och förordningar 

DL Diskrimineringslagen 

FL Förvaltningslagen  

KL Kommunallagen  
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LER Lag om elevresor 

LKV Lag om kommunalt vårdnadsbidrag 

LOSS Lag om studiestartsstöd 

LYH Lag om yrkeshögskolan 

OSL Offentlighet- och sekretesslagen  

PUL Personuppgiftslagen 

SL Skollagen  

  

FOS Förordning om skolskjutsning 

FV Förordning om vuxenutbildningen  

FYH Förordning om yrkeshögskolan 

GF Gymnasieförordning 

SF Skolförordning 

 

Övriga förkortningar 

AFD Allmän förvaltningsdomstol 

SÖN Skolväsendets överklagandenämnd 

ÖNH Överklagandenämnden för Högskolan 

 

1.) Kontoansvarig. Tjänsteman på resultatenheten som i kodsträngen anges som ansvarig. 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

  

SKOLLAGEN 2010:800 

    

  
2 kap Huvudmän och 

ansvarsfördelning  

    

1:1 2:12 

SL 

Ansvar att tillse att rektor genomgår 

befattningsutbildning  

FC VC 

(grundskola 

VC 

gymnasiet 

VC vux - 

utgår) 

 3. Ej 

anmälas  

Ansvar 

1:2 2:19 

SL 

Beslut om att person som inte 

uppfyller utbildningskraven får 

användas i undervisning längre tid än 

sex månader 

FC R 

 

(FÖC - utgår)  

EC 

 1.  

Anmälas  

1:2:1 2:22a 

SL 

Ansvar att se till att lärare/för-

skollärare som har behörighets-

givande examen i omedelbar an-

slutning till att anställningen på-

börjas genomför en introduktions-

period 

FC R 

(FÖC - utgår)  

EC 

 3.  

Ej 

anmälas 

Ansvar 

1:3 2:34 

SL 

 

Ansvar att se till att personalen vid 

förskole- och skolenheterna ges 

möjligheter till kompetensutveckling  

 

Ansvar att se till att förskollärare, 

lärare och annan personal vid 

förskole- och skolenheterna har 

nödvändiga insikter i de föreskrifter 

som gäller för skolväsendet   

FC R 

(FÖC - utgår)  

 

 3.  

Ej 

anmälas 

Ansvar 

  
4 kap Kvalitet och inflytande    

    

1:4 4:7 

SL 

Ansvar för att vidtaga åtgärder för att 

avhjälpa brister  

FC VC  3.  

Ej 

anmälas 

Ansvar 

1:5 4:8 

SL 

Ansvar för att skriftliga rutiner finns 

för att ta emot och utreda klagomål. 

Ansvar för att informera om 

FC AC  3.  

Ej 

anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

rutinerna.  Ansvar 

 

  
5 kap Trygghet och studiero 

    

1:5:1 5:18 

(5:19 - 

nytt) 

SL 

Beslut om att avsluta ärende om 

avstängning i de frivilliga skolformerna 

(efter omedelbar avstängning) 

BUN 2018-10-25 § 135 

FC R  1.  

Anmälas 

  
6 kap Åtgärder mot kränkande 

behandling 

    

1:6 6:5 

SL 

Ansvar för att personalen fullgör de 

skyldigheter som anges i 6 kap 

skollagen (åtgärder mot kränkande 

behandling) 

FC R 

(FÖC - utgår)  

EC 

 3.  

Ej 

anmälas 

Ansvar 

1:7 6:6 

SL 

Ansvar för att se till att det bedrivs 

ett målinriktat arbete för att motverka 

kränkande behandling av barn och 

elever  

FC VC  3.  

Ej 

anmälas 

Ansvar 

1:8 6:7 

SL 

Ansvar för att se till att det genom-

förs åtgärder för att förebygga och 

förhindra att barn och elever utsätts 

för kränkande behandling  

FC R 

(FÖC - utgår)  

EC 

 3.  

Ej 

anmälas 

Ansvar 

1:9 6:8 

SL 

Ansvar för att upprätta en plan med 

en översikt över de åtgärder som 

behövs för att förebygga och för-

hindra kränkande behandling av barn 

och elever  

FC R 

(FÖC - utgår)  

 

 3.  

Ej 

anmälas 

Plan ska 

finnas 

på enhet 

1:10 6:10 

SL 

 

 

Ansvar för att utreda omständigheter 

kring uppgivna kränkningar samt 

vidta åtgärder för att förhindra 

kränkande behandling i framtiden 

 

 

FC R 

(FÖC - utgår)  

 

 An-

mälan 

till 

huvud-

man på 

särskild 

blankett 

att ut-

redning 

sker 

Ut-
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

redning-

en:  

3.  

Ej 

anmälas  

Ut-

redning 

på enhet 

1:11  Att å huvudmannens vägnar ta emot 

anmälan från (förskolechef/ - utgår) 

rektor om barn och elever som anser 

sig ha blivit utsatta för kränkande 

behandling. BUN 2012-06-19 § 96 

Ordf    

  
7 kap Skolplikt och rätt till 

utbildning 

    

2:1 7:2 

SL 

Beslut om att elev inte omfattas av 

skolplikt 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

2:2 7:5 

SL 

Beslut om mottagande i 

grundsärskola (vid medgivande - 

nytt) 

FC 

 

M-sär  28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

2:3 7:5 

SL 

Bedömning om det föreligger 

synnerliga skäl för mottagande i 

grundsärskola trots att vårdnads-

havarna ej gett medgivande 

UTGÅR – Delegeras ej 

FC M-sär 28:12 

SÖN 

1.  

Anmälas 

2:3:1 7:5 a 

SL 

Utreda upplysningar som tyder på att 

elev i grundsärskolan inte tillhör 

målgruppen  

FC R (kommunal 

skola i 

Uddevalla) 

 

M-sär (övriga 

skolor) 

 3.  

Ej 

anmälas 

Utred-

ning hos 

ansvarig 

2:3:2 7:5 b 

SL 

Beslut att elev inte tillhör 

grundsärskolans målgrupp efter 

utredning enligt 7 kap 5 a.   

FC M-sär 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

2:3:3 7:5 b 

SL 

Ansvar för att ta emot elev i grund-

skola efter beslut enligt 7:5 b och 

vidta de åtgärder som krävs för 

elevens övergång från grund-

särskolan till annan skolform.  

FC VC 

grundskola 

 3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

2:4 7:8 

SL 

Beslut om att på försök motta elev 

från annan skolform  
FC M-sär  1. 

Anmälas 

2:5 7:9 

SL 

Beslut om att elev i grundskola får 

sin utbildning inom grundsärskola 

som integrerad elev  

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

2:6 7:9 

SL 

Beslut om att elev i grundsärskolan 

får sin utbildning inom grundskolan 

som integrerad elev 

FC M-sär  1. 

Anmälas 

2:7 7:10  

SL 

Beslut om att skolplikten ska 

fullgöras vid sju års ålder 

(uppskjuten skolplikt) 

FC VC 

grundskola 

28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

2:7:1 7:11 a Beslut att ett barn får börja fullgöra 

skolplikten i grundsärskola vid sex 

års ålder  

(Tillämpas från och med 

höstterminen 2018 - utgår) 

FC M-sär  1.  

Anmälas 

2:8 7:13 

SL 

Beslut om förlängning av skolplikten  FC VC 

grundskola 

28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

2:9 7:14 

SL 

Beslut om upphörande av skolplikten  FC VC 

grundskola 

28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

2:10 7:15 

SL 

Rätt att slutföra skolgången trots att 

skolplikten upphört  

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

2:10.1 7:19 a 

SL 

Att å huvudmannens vägnar ta emot 

anmälan om elevs frånvaro (för-

skoleklass, grundskola, grundsär-

skola) 

Ordf    

2:11 7:21 

SL 

Ansvar att se till att alla skolpliktiga 

barn har en skolplacering 

FC VC 

grundskola 

 3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

Elev-

register 

2:12 7:22 

SL 

Ansvar att se till att alla elever i 

förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola fullgör sin skolgång  

(Förskoleklass: Tillämpas från och 

med höstterminen 2018 - utgår) 

FC R  3. 

Ej 

anmälas  

Ansvar 

2:13 7:22 

SL 

Ansvar att ta emot information från 

en skolenhet med en annan huvud-

man än hemkommunen att det har 

FC VC 

Elevhälsa 

 3. 

Ej 

anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

inletts en utredning om elevens från-

varo enligt 19 a § 

Ansvar  

2:14 7:23 

SL 

Föreläggande till vårdnadshavare att 

fullgöra sin skyldighet att se till att 

eleven fullgör sin skolgång  

FC R 28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

  
8 kap Förskola 

    

3:1 8:4-6 

SL 

Erbjudande och tilldelning av plats i 

förskola 

FC HAND 

 

 

 

 

 

 

EA 

FSK 

 2.  

Ej an-

mälas.  

Under-

lag på 

enheten  

 

Avslag:  

1. 

Anmälas 

3:2 8:7 

SL 

Erbjudande och tilldelning av plats 

för barn i behov av särskilt stöd 

FC VC förskola  1. 

Anmälas 

3:3 8:8 

SL 

Tillse att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning/storlek och 

att barnen erbjuds en god miljö 

FC (R - nytt) 

(FÖC - utgår) 

 3. Ej 

anmälas 

Ansvar 

3:4 8:13 

SL 

Beslut om att ta emot barn från 

annan kommun på grund av särskilda 

skäl 

FC EA 

FSK 

 1.  

Anmälas 

 

3:5 8:13 

SL 

Beslut om att ta emot barn från 

annan kommun efter önskemål från 

vårdnadshavare 

FC EA 

FSK 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag FSK 

3:6  Fastställande av ersättning till 

kommunala enheter – förskola 

Grundbelopp 

Tilläggsbelopp 

Strukturbidrag  

FC   1. 

Anmälas 

3:7 8:17 

SL 

Beslut om interkommunal ersättning 

– förskola  

FC   1. 

Anmälas 

3:9 8:21-

23 

SL 

Fastställande av bidrag till fristående 

huvudmän (förskola) 

Grundbelopp 22 § 

FC  28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

 Tilläggsbelopp 23§ 

Strukturbidrag 

3:10  Beslut om avstängning från förskola 

på grund av bristande betalning  

FC VC förskola  1. 

Anmälas 

  
9 kap Förskoleklass 

    

4:2 9:13 

SL 

Beslut om att ta emot ett barn från 

annan kommun på grund av särskilda 

skäl 

FC VC 

grundskola 

28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

4:3 9:13 

SL 

Beslut om att ta emot ett barn från 

annan kommun efter vårdnads-

havarnas önskemål 

FC R  

 

2. 

Ej 

anmälas  

Under-

lag GSK 

4:4 9:15 

SL 

Placering av elev i förskoleklass vid 

den skolenhet som önskas 

FC R  2.  

Ej 

anmälas  

Under-

lag GSK 

4:5 9:15 

SL 

Placering av elev i förskoleklass vid 

annan skolenhet än den som önskas 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

4:6 9:15 

SL 

Placering av elev i förskoleklass vid 

annan skolenhet än den önskade på 

grund av betydande organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter för 

kommunen   

FC VC 

grundskola 

28:12 

SÖN 

 

1. 

Anmälas 

4:6:1 9:15 b 

SL 

Beslut om skolskjuts (dispens från 

skolskjutsregler) 

(Tillämpas från och med 

höstterminen 2018 - utgår) 

FC AC AFD 

28:5 

1. 

Anmälas 

4:6:2 9:15 c 

SL 

Skolskjuts för elever från annan 

kommun som måste övernatta i 

kommunen 

(Tillämpas från och med 

höstterminen 2018 - utgår) 

FC AC AFD 

28:5 

1. 

Anmälas 

4:7  Fastställande av ersättning till 

kommunala enheter – förskoleklass 

Grundbelopp 

Tilläggsbelopp 

Strukturbidrag 

FC   1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

4:8 9:16 

SL 

Beslut om interkommunal ersättning FC   1. 

Anmälas 

4:9 9:19 – 

21§§ 

SL 

Fastställande av bidrag till fristående 

enhet (förskoleklass)  

Grundbelopp 20 §  

Tilläggsbelopp 21 § 

Strukturbidrag 

FC  AFD 

28:5 

1.  

Anmälas 

4:9:1 9:21 a 

SK 

Skolskjuts till elever i fristående 

förskoleklass då det kan ske utan 

ekonomiska eller organisatoriska 

svårigheter för kommunen 

(Tillämpas från och med 

höstterminen 2018 - utgår) 

FC AC  1. 

Anmälas 

  
10 kap Grundskola 

    

5:0:0 10:8 a 

SL 

Ansvar för att anordna prao under 

minst 10 dagar för elever från och 

med årskurs 8 

FC R  3.  

Ej 

anmälas  

Ansvar 

5:0:(1 - 

nytt) 

10:23 a 

10:23 b 

SL 

Erbjudande av lovskola till de elever 

som har rätt till det  

 

 

FC R  2. 

Ej 

anmälas  

Under-

lag GSK 

(5:0:1 - 

utgår) 

(5:0:2 - 

nytt)  

10:23 e 

SL 

Beslut om på vilken skolenhet 

lovskola ska erbjudas 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

5:1 10:25 

SL 

Mottagande av elev i grundskola från 

annan kommun på grund av särskilda 

skäl 

FC VC 

grundskola 

SÖN 

28:12 

1. 

Anmälas 

5:2 10:27 

SL 

Mottagande av elev från annan 

kommun efter önskemål från 

vårdnadshavare  

FC R  2. 

Ej 

anmälas  

Under-

lag GSK 

5:3 10:29 

SL 

Beslut om skolgång med boende 

utanför det egna hemmet 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

5:4 10:29 

SL 

Elev som måste bo utanför hemmet – 

ansvar att det är tillfredsställande 

FC VC 

grundskola 

SÖN 

28:12 

1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

förhållanden och inga extra 

kostnader 

5:5 10:30 

SL 

Placering av elev vid önskad 

skolenhet 

FC R  2. 

Ej 

anmälas  

Under-

lag GSK 

5:6 10:30 

SL 

Placering av elev vid annan skol-

enhet än den önskade på grund av att 

annan elevs krav på nära placering 

åsidosätts 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas  

 

5:7 10:30 

SL 

Placering av elev vid annan skol-

enhet än den önskade på grund av att 

den önskade placeringen skulle med-

föra betydande organisatoriska eller 

ekonomiska svårigheter för 

kommunen 

FC VC 

grundskola 

SÖN 

28:12 

1. 

Anmälas 

5:8 10:32 

SL 

Beslut om skolskjuts (dispens från 

skolskjutsregler) 

FC AC AFD 

28:5 

1. 

Anmälas 

5:9 10:33 

SL 

Skolskjuts för elever från annan 

kommun som måste övernatta i 

kommunen 

FC AC AFD 

28:5 

1. 

Anmälas 

5:10  Fastställande av ersättning till 

kommunala enheter – grundskola  

Grundbelopp 

Tilläggsbelopp 

Strukturbelopp  

FC   1. 

Anmälas 

5:11 10:34 

SL 

Beslut om interkommunal ersättning FC   1. 

Anmälas 

5:12 10:34 

SL 

Överenskommelse om inter-

kommunal ersättning (individärende) 

när den avviker från fastställd er-

sättning  

FC  VC 

grundskola 

 2. 

Ej 

anmälas  

Under-

lag GSK 

5:13 10:37-

39 

SL 

Beslut om bidrag till fristående 

grundskolor  

Grundbelopp 38§ 

Tilläggsbelopp 39§ 

Strukturbelopp 

FC  AFD 

28:5 

1. 

Anmälas 

5:15 10:40 Skolskjuts till elever i fristående FC AC  1. 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

SL grundskola då det kan ske utan 

ekonomiska eller organisatoriska 

svårigheter för kommunen 

Anmälas 

  
11 kap Grundsärskolan 

    

6:1 11:8 

SL 

Beslut om elev i särskola ska läsa 

ämnen eller ämnesområden 

FC M-Sär  1. 

Anmälas 

6:2 11:25 

SL 

Beslut om mottagande av särskole-

elev från annan kommun på grund av 

särskilda skäl 

FC VC 

grundskola 

SÖN 

28:12 

1. 

Anmälas 

6:3 11:26 

SL 

Beslut om mottagande av 

särskoleelev från annan kommun 

efter önskemål från vårdnadshavare  

FC R 

 

 

 2. 

Ej 

anmälas  

Under-

lag GSK 

6:4 11:29 

SL 

Placering av särskoleelev vid den 

skolenhet som önskas 

FC R  2. 

Ej 

anmälas  

Under-

lag GSK 

6:5 11:29 

SL 

Placering av särskoleelev vid annan 

skolenhet än den önskade på grund 

av att annan elevs krav på nära 

placering åsidosätts 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

6:6 11:29 

SL 

Placering av särskoleelev vid annan 

skolenhet än den önskade på grund 

av att den önskade placeringen skulle 

medföra betydande organisatoriska 

eller ekonomiska svårigheter för 

kommunen  

FC VC 

grundskola 

SÖN 

28:12 

1. 

Anmälas 

6:7 11:31 

SL 

Beslut om skolskjuts (dispens från 

skolskjutsregler) 

FC AC AFD 

28:5 

1. 

Anmälas 

6:8 11:32 

SL 

Skolskjuts för elever från annan 

kommun som måste övernatta i 

kommunen 

FC AC AFD 

28:5 

1. 

Anmälas 

6:9  Fastställande av ersättning till 

kommunala enheter – grundsärskola 

Grundbelopp 

Tilläggsbelopp 

FC   1. 

Anmälas 

6:10 11:33 Beslut om interkommunal ersättning FC   1. 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

SL Anmälas 

6:12 11:36-

38 

SL 

Beslut om bidrag till fristående 

särskola 

Grundbelopp 37 § 

Tilläggsbelopp 38§  

FC  AFD 

28:5 

1. 

Anmälas 

6:14 11:39 

SL 

Beslut om skolskjuts till elever i 

fristående särskola (valt annan skola) 

FC AC  1. 

Anmälas 

  
14 kap Fritidshemmet 

    

7:1 14:9 

SL 

Ansvar att se till att elevgrupperna 

har en lämplig sammansättning och 

storlek och att eleverna erbjuds en 

god miljö 

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar  

7:2 14:11 

SL 

Erbjudande och tilldelning av plats i 

fritidshem enligt reglerna i 4, 5,7,8§§ 

 

 

 

 

Erbjudande och tilldelning av plats 

enligt reglerna i 5-6 § (individuella 

bedömningar) 

FC HAND 

 

 

 

 

 

VC 

grundskola 

 2. 

Ej 

anmälas  

Under-

lag FSK 

 

Avslag: 

1. 

Anmälas 

7:3  Fastställande av ersättning till 

kommunala enheter – fritidshem 

Grundbelopp 

Tilläggsbelopp 

FC   1. 

Anmälas 

7:4 14:14 

SL 

Beslut om interkommunal ersättning FC   1. 

Anmälas 

7:5 14:14 

SL 

Överenskommelse med annan 

kommun om mottagande och avtal 

om interkommunal ersättning som 

avviker från fastställt belopp  

FC VC 

grundskola 

 2. 

Ej 

anmälas  

Under-

lag GSK 

7:6 14:15-

17 

SL 

Beslut om bidrag till fritidshem med 

enskild huvudman  

Grundbelopp 16 § 

Tilläggsbelopp 17 § 

FC  28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

7:8  Beslut om avstängning från 

fritidshemmet på grund av bristande 

betalning av föräldraavgift  

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

(ändras 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

för att få 

samma 

som för-

skola) 

7:9  Beviljande av resa till och från 

fritidshem BUN 2013-10-25 § 131 

(särskoleelever) 

FC AC  1. 

Anmälas 

7:9:1  Beviljande av resa till och från 

fritidshem BUN 2018-01-25, §11 

(anvisad skola)  

FC AC  1. 

Anmälas 

7:10  Avgiftsbefrielse för plats vid 

fritidshem på grund av särskilda skäl  

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

  
15 kap Allmänna bestämmelser 

om gymnasieskolan 

    

8:1 15:8 

SL 

Ansvar för att informera om de 

nationella programmen, 

introduktionsprogram och ett fjärde 

tekniskt år   

FC VC 

gymnasiet  

 3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

8:2 15:12 

SL 

Ansvar för antagning till de olika 

utbildningarna  

FC VC 

gymnasiet 

 3. 

Ej 

anmälas  

Ansvar 

8:3 15:15 

SL 

Ansvar för att lämna meddelande till 

hemkommun när elev börjar eller 

slutar samt att snarast meddela till 

hemkommun om en elev under 20 år 

utan giltigt skäl är frånvarande i 

betydande utsträckning.   

FC R  3.  

Ej 

anmälas 

Ansvar 

8:4 15:17 

SL 

Beslut om att eleverna ska hålla sig 

med enstaka egna hjälpmedel  

FC VC 

gymnasiet 

 1. 

Anmälas 

8:5 15:32 

SL 

Beslut om inackordering FC EA  

GYSK 

28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

  
16 kap Utbildning på nationella 

program i gymnasieskolan  

    

8:5:1 16:11 a 

SL 

Ansvar att se till att utbildnings-

kontrakt upprättas samt underteckna 

detta.  

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar  
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

8:6 16:12 

SL 

Erbjudande om att utbildning på 

nationellt program ska omfatta att 

eleven senare ska antas till en 

nationell inriktning, en särskild 

variant eller gymnasial lärlings-

utbildning inom programmet 

FC VC 

gymnasiet 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

8:7 16:14 

SL 

Beslut om att elevs utbildning på 

nationellt program till sitt innehåll 

får avvika från vad som annars gäller 

för programmet på grund av 

särskilda skäl 

FC R  1. 

Anmälas 

8:8 16:32 

SL 

Bedömning av behörighet trots 

avsaknad av godkänt betyg i 

engelska 

FC VC 

gymnasiet 

 

 1. 

Anmälas 

8:9 16:33 

SL 

Bedömning av sökande som på annat 

sätt än genom grundskolestudier har 

förvärvat likvärdiga kunskaper i ett 

ämne – vid tillämpningen av be-

hörighetsreglerna ska eleven anses 

ha godkänt betyg i ämnet.  

FC VC 

gymnasiet 

 2.  

Ej 

anmälas  

Under-

lag 

GYSK 

8:10 16:36 

SL 

Prövning om sökanden är behörig 

 

FC 

 

HAND 

 

28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

8:11 16:36 

SL 

Prövning om den sökande ska tas 

emot 

FC VC 

gymnasiet 

28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

8:12  16:43 Beslut om förstahandsmottagande FC Samordnare  1. 

Anmälas 

8:12:1 16:44  

Punkt 

1 

Beslut om förstahandsmottagande FC VC 

gymnasiet  

 1. 

Anmälas 

8:12:2 16:44  

Punkt 

2-6 

Beslut om förstahandsmottagande FC SAM  1. 

Anmälas 

8:13 16:47 

SL 

Beslut om andrahandsmottagande FC SAM  1. 

Anmälas 

8:14 16:48 

SL 

Inhämta yttrande inför mottagande 

av sökande som inte är hemma-

hörande i kommunen eller samv-

erkansområdet 

FC SAM  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

8:14:1 16:48 

SL 

Avge yttrande till andra kommuner 

inför deras mottagande av elever, 

FC SAM  2. 

Ej 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

folkbokförda i Uddevalla kommun anmälas 

Under-

lag 

GYSK  

8:15  Fastställande av ersättning till 

kommunala enheter – nationella 

program  

Grundbelopp 

Tilläggsbelopp 

FC   1. 

Anmälas 

8:16 16:50 

SL 

Beslut om fastställande av 

interkommunal ersättning 

FC   1. 

Anmälas 

8:17 16:50 

SL 

Överenskommelse om inter-

kommunal ersättning (individnivå) 

när den avviker från den fastställda 

ersättningen 

FC VC 

gymnasiet  

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

8:18:(1

) - nytt  

16:52-  

54 

SL 

Beslut om fastställande av bidrag till 

fristående enheter  

Grundbelopp 53§ 

Tilläggsbelopp 54§ 

FC  28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

  
17 kap Utbildning på 

introduktionsprogram i 

gymnasieskolan  

    

8:18:2 17:5 

SL 

Förlängning av preparandutbildning 

till två år på grund av synnerliga skäl 

(individnivå) 

UTGÅR – HAR UPPHÖRT 

FC R  1. 

Anmälas 

8:18:3 17:6 

SL 

Minskning av utbildningens om-

fattning på introduktionsprogram om 

det är förenligt med utbildningens 

syfte 

FC R  1. 

Anmälas 

8:19 17:7 

SL 

Plan för utbildningen – 

introduktionsprogram 

FC R  1. 

Anmälas 

8:20 17:11 

SL 

Bedömning av om synnerliga skäl 

föreligger för ungdomar som upp-

fyller behörighetskraven för ett 

yrkesprogram ska tas emot till 

yrkesintroduktion eller individuellt 

FC R  1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

alternativ   

8:20:1 17:12 

SL 

Bedömning om det finns särskilda 

skäl att låta andra elever än ny-

anlända ungdomar gå språkintroduk-

tion  

FC R  1  

Anmälas 

8:21 17:14 

SL 

Prövning om en sökande till 

programinriktat val eller till yrkes-

introduktion som har utformats för 

en grupp elever är behörig   

FC VC 

gymnasiet  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

8:22 17:14 

SL 

Prövning om den sökande ska tas 

emot 

FC VC 

gymnasiet 

28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

8:23 17:16 

SL 

Erbjudande till elever från grund-

särskolan yrkesintroduktion och 

individuella alternativ som bedöms 

ha förutsättningar att klara ut-

bildningen  

FC VC 

gymnasiet  

 1. 

Anmälas 

8:24 17:19 

SL 

Mottagande till utbildningar som 

utformats för en grupp elever  

FC VC 

gymnasiet 

 2.  

Ej 

anmälas  

Under-

lag 

GYSK  

8:25 17:21 

SL 

(Mottagande till utbildningar som 

inte utformats för en grupp elever 

(individnivå) - utgår) 

 

(Mottagande till utbildningar som 

utformats för en enskild elev - nytt)  

FC R  2. Ej 

anmälas  

Under-

lag 

GYSK 

 

8:26  Beslut om fastställande av ersättning 

till kommunala enheter – 

introduktionsprogram  

Grundbelopp 

Tilläggsbelopp 

FC   1. 

Anmälas 

8:27 17:22 

SL 

Beslut om interkommunal ersättning 

– preparandutbildning   

UTGÅR – HAR UPPHÖRT 

FC   1. 

Anmälas 

8:27:1 17:23 

SL 

Beslut om interkommunal ersättning 

– programinriktat individuellt val 

FC   1. 

Anmälas 



 
 

 

 

24(49) 

2019-07-09 Dnr BUN 2019/00859 

 

 

Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

8:28 17:22-

23 

SL 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

(individnivå) när den avviker från 

den fastställda ersättningen 

FC VC 

gymnasiet 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

8:29 17:31-

17:34 

SL 

Beslut om bidrag till fristående 

huvudman för preparandutbildning 

Grundbelopp 33§ 

Tilläggsbelopp 34§ 

UTGÅR – UPPHÖRT  

FC  28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

8:30 17:35 

SL 

Beslut om bidrag för programinriktat 

individuellt val 

FC  28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

  
17 a kap Vidareutbildning i form 

av ett fjärde tekniskt år 

    

8:31 17a:18 

SL 

Prövning om den sökande är behörig FC  VC 

gymnasiet 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

8:32 17a:18 

SL 

Prövning om den sökande ska tas 

emot 

FC VC 

gymnasiet 

28:5 

SÖN 

1. 

Anmälas 

  
18 kap Allmänna bestämmelser 

om gymnasiesärskolan  

    

9:1 18:5 

SL 

Prövning om eleven tillhör mål-

gruppen för gymnasiesärskolan 

FC R 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

9:1:1 18:6 

SL 

Utreda upplysningar som tyder på att 

elev i gymnasiesärskolan inte tillhör 

målgruppen 

FC R 

(kommunal 

skola i 

Uddevalla) 

 

M-sär 

(övriga 

skolor) 

 

 3. 

Ej 

anmälas  

Ansvar 

 

Under-

lag 

hand-

läggare 

9:1:2 18:7 

SL 

Beslut att elev inte tillhör gymnasie-

särskolans målgrupp efter utredning 

FC R 

(kommunal 

28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

enligt 18:6. skola i 

Uddevalla) 

 

M-sär 

(övriga 

skolor) 

9:1:3 18:7 

SL 

Ansvar för att ta emot elev i 

gymnasieskola eller vuxenutbildning 

efter beslut enligt 18:7 och vidta de 

åtgärder som krävs för elevens över-

gång från gymnasiesärskolan till 

gymnasieskola eller vuxenutbildning.  

FC VC 

gymnasiet 

Vc vux 

 3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

9:2 18:12 

SL 

Ansvar för antagning i 

gymnasiesärskolan  

FC R  3. 

Ej 

anmälas  

Ansvar 

9:4 18:15 

SL 

Information till hemkommun att 

eleven börjar eller slutar samt att 

snarast meddela till hemkommun om 

en elev under 20 år utan giltigt skäl 

är frånvarande i betydande 

utsträckning.   

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

Under-

lag GSK 

9:4:1 18:30 

SL 

Beslut om skolskjuts (dispens från 

skolskjutsregler) 

FC AC AFD 

28:5 

1. 

Anmälas  

9:4:2 18:31 

SL 

Skolskjuts för elever från annan 

kommun som måste övernatta i 

kommunen 

FC AC AFD 

28:5 

 

1. 

Anmälas 

9:4:3 18:32 

SL 

Beslut om inackorderingsstöd FC EA GYSK 28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

9:4:4 18:35 

SL 

Beslut om skolskjuts till elever vid 

fristående gymnasiesärskola 

FC AC  1. 

Anmälas 

  
19 kap Utbildning på program i 

gymnasiesärskolan  

    

9:4:5 19:10a 

SL 

Ansvar att se till att utbildnings-

kontrakt upprättas samt underteckna 

detta.  

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar  

9:5 19:11  

SL 

Erbjudande om att utbildning på 

nationellt program ska omfatta att 

FC VC 

gymnasiet 

 2. 

Ej 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

eleven senare ska antas till en 

nationell inriktning, en särskild 

variant eller gymnasial lärlings-

utbildning inom programmet 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

9:7 19:29 

SL 

Beslut om mottagande  FC R 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

9:8 19:29 

SL 

Bedömning om elev ska gå 

individuellt program eller nationellt 

program   

FC R  1. 

Anmälas  

9:9 19:35-

36 

SL 

Beslut om mottagande i första hand FC VC 

gymnasiet 

 1. 

Anmälas 

9:10 19:39 

SL 

Beslut om mottagande i andra hand FC VC 

gymnasiet 

 1. 

Anmälas 

9:11 19:40 

SL 

Beslut om mottagande på 

individuella program av elev från 

annan kommun  

FC R  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

9:13 19:41 

SL 

Inhämta yttrande från sökandens 

hemkommun. 

FC HAND  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar  

Under-

lag 

GYSK 

9:14 19:41 

SL 

Avge yttrande till andra kommuner 

inför deras mottagande av elever, 

folkbokförda i Uddevalla kommun 

FC VC 

gymnasiet 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

9:15  Beslut om fastställande av ersättning 

till kommunala enheter – 

gymnasiesärskola 

Grundbelopp 

Tilläggsbelopp 

FC   1. 

Anmälas 

9:16 19:43-

44 a 

Beslut om interkommunal ersättning FC   1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

SL 

9:16:1 19:43-

44 a 

SL 

Överenskommelse om 

interkommunal ersättning 

(individnivå) när den avviker från 

den fastställda ersättningen 

FC VC 

gymnasiet 

 2. Ej 

anmälas. 

Under-

lag 

GYSK 

9:17 19:45- 

47 

SL 

Beslut om fastställande av bidrag till 

fristående enheter 

Grundbelopp 46 § 

Tilläggsbelopp 47 § 

FC  28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

  
20 kap Kommunal vuxen-

utbildning 

    

10:1 20:7 

SL 

Beslut att böcker/lärverktyg ska 

anskaffas av eleverna själva   

FC VC vux  1. 

Anmälas 

10:1:1 20:8 

SL 

Ansvar att upprätta individuell 

studieplan 

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

10:2 20:9 

SL 

Beslut om att utbildning på kurs ska 

upphöra om eleven saknar förut-

sättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen 

FC VC vux 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

10:3 20:9 

SL 

Beslut om att på nytt bereda 

kommunal vuxenutbildning 

FC VC vux 28:12  

SÖN 

1. 

Anmälas 

10:4 20:10 

SL 

Ansvar för att aktivt verka för att nå 

de som har rätt att delta i utbildning 

på grundläggande nivå 

FC VC vux  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

10:5 20:13 

SL 

Beslut om att ta emot sökanden som 

uppfyller villkoren  

FC VC vux 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

10:6 20:14 

SL 

Avge yttrande när elev söker 

utbildning hos annan huvudman 

FC VC vux  2.  

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

VUXK 

10:7 20:14 

SL 

Beslut att sökande ska tas emot  FC VC vux 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

10:8 20:15 

SL 

Beslut om interkommunal ersättning FC VC vux  1. 

Anmälas 

10:9 20:17 

SL  

Ansvarig för information om 

utbildning på gymnasial nivå 

FC VC vux  3.  

Ej 

anmälas 

Ansvar 

10:9:1 20:19 c 

SL 

Beslut om erbjudande av gymnasial 

utbildning – individnivå- för att 

uppnå grundläggande behörighet 

 

 

FC Vc vux  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag  

VUXK 

10:10 20:21 

SL 

Yttrande till annan huvudman 

huruvida hemkommunen åtar sig 

kostnadsansvar 

FC VC vux  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

VUXK 

10:11 20:21 

SL 

Beslut om åtagande att svara för 

kostnaderna när den sökande har 

särskilda skäl att få delta i utbildning 

hos annan huvudman 

FC VC vux 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

10:12 20:22 

SL 

Beslut om att den sökande ska tas 

emot till utbildningen 

FC VC vux 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

(10:13 - 

utgår) 

(10:13:

1 - 

nytt) 

20:23 

SL 

Beslut om att den sökande ska antas 

till utbildningen 

FC VC vux  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

VUXK 

(10:13:

0 - 

utgår) 

(10:13:

2 - 

nytt) 

20:24 

SL 

Beslut om att minska 

undervisningens omfattning 

 

 

FC VC vux  2. Ej 

anmälas 

Under-

lag 

VUXK 

(10:13:

0:1 - 

utgår) 

(10:13:

20:27 

SL 

Samråda med arbetsgivare och 

arbetstagarorganisation kring elevens 

deltagande och utbildningens 

förläggande  

FC R  3.  

Ej 

anmälas 

Ansvar 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

3 - 

nytt) 

(10:13:

1 - 

utgår) 

(10:13:

4 - 

nytt) 

20:33 

SL 

Beslut om att en sökande ska tas 

emot till utbildning i svenska för 

invandrare.  

FC VC vux 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

10:14 20:44 

SL 

Ansvar för att eleverna informeras 

om möjligheten att få intyg 

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

  
21 kap Särskild utbildning för 

vuxna 

    

10:15 21:6 

SL 

Beslut att böcker/lärverktyg ska 

anskaffas av eleverna själva   

FC VC vux  1. 

Anmälas 

10:16 21:7 

SL 

Yttrande till annan huvudman 

huruvida hemkommunen åtar sig 

kostnadsansvar 

FC VC vux  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

VUXK 

10:17 21:7 

SL 

Beslut om att sökande ska tas emot i 

utbildningen  

FC VC vux 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

10:18 21:7 

SL 

Beslut om sökande ska antas FC VC vux  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

VUXK 

10:18:1 21:8 

SL 

Ansvar för upprättande av 

individuell studieplan 

 

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

10:19 21:9 

SL 

Beslut om att utbildningen på kursen 

ska upphöra om eleven saknar 

förutsättningar eller inte gör framsteg 

FC  VC vux  28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 

10:20 21:9 

SL 

Beslut att på nytt bereda utbildning 

på grund av särskilda skäl  

FC VC vux 28:12 

SÖN 

1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

10:21 21:10 

SL 

Ansvar för att aktivt verka för att nå 

de som har rätt till utbildning 

FC VC vux  3. Ej 

anmälas 

Ansvar 

10:22 21:14 

SL 

Ansvar för att informera om 

möjligheterna till utbildning på 

gymnasial nivå 

FC VC vux  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

10:23 21:23 

SL 

Ansvar för att eleverna informeras 

om möjligheten att få ett intyg  

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

  
24 kap Särskilda utbildnings-

former 

    

11:1 24:5 

SL 

Beslut om bidrag för elev vid 

godkänd internationell skola 

(grundskola) 

FC   1. 

Anmälas 

11:2 24:6 a 

SL 

Beslut om bidrag för elev vid 

godkänd internationell skola 

(gymnasieskola) 

FC   1. 

Anmälas 

11:3 24:14 

SL 

Förklaring vid beslut om mottagande 

enligt 20:33 att eleven är behörig att 

delta i utbildning i folkhögskola 

FC VC vux  1. 

Anmälas 

11:4 24:15 

SL 

Bidrag till folkhögskola för 

utbildning i svenska för invandrare 

FC   1. 

Anmälas 

11:5 24:22 

SL 

Beslut om särskild undervisning  FC R  1. 

Anmälas 

11:6 24:23 

SL 

Beslut om medgivande att fullgöra 

skolplikten på annat sätt 

FC VC 

grundskola 

28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

11:7 24:24 

SL 

Beslut om återkallelse av med-

givande att fullgöra skolplikten på 

annat sätt 

FC VC 

grundskola 

28:5  

AFD 

1. 

Anmälas 

  
25 kap Annan pedagogisk 

verksamhet  

    

12:1 25:2 

SL 

Erbjudande och tilldelning av plats i 

pedagogisk omsorg 

FC HAND 

 

 

 

EA 

 2. 

Ej 

anmälas  

Under-

lag FSK  
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

FSK  

Avslag:  

1. 

Anmälas 

12:2 25:2 

SL 

Erbjudande och tilldelning av plats 

för barn i behov av särskilt stöd 

FC VC förskola  1. 

Anmälas 

12:3 25:8 

SL 

Mottagning och utredning av 

klagomål (annan pedagogisk 

verksamhet).  

 

 

 

 

Information om rutinerna.  

FC VC förskola 

 

 

 

 

 

 

AC 

 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag  

FSK 

 

Klago-

måls-

rutiner  

12:4  Fastställande av ersättning till 

kommunala enheter – annan 

pedagogisk verksamhet 

Grundbelopp 

Tilläggsbelopp 

FC   1. 

Anmälas 

12:5  Interkommunal ersättning – annan 

pedagogisk verksamhet 

FC   1. 

Anmälas 

12:6 25:11- 

13 

SL 

Beslut om bidragsbelopp till enskild 

pedagogisk omsorg  

Grundbelopp 12 § 

Tilläggsbelopp 13 § 

FC  28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

12:7 25:15 

SL 

Beslut om bidrag till enskild öppen 

fritidshemsverksamhet  

FC  28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

12:8  Beslut om avstängning från annan 

pedagogisk verksamhet på grund av 

bristande betalning  

FC VC förskola  1. 

Anmälas 

  
26 kap Tillsyn, statlig kvalitets-

granskning och nationell 

uppföljning och utvärdering   

    

13:1 26:4 

SL 

Tillsynsansvarig FC AC  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 



 
 

 

 

32(49) 

2019-07-09 Dnr BUN 2019/00859 

 

 

Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

13:2 26:6 

SL 

Beslut om att i sin tillsyn begära 

tillträde till byggnader, lokaler och 

andra utrymmen  

FC AC 

  

 2. Ej 

anmälas 

Under-

lag 

Tillsyns-

enhet 

13:3 26:7  

SL 

Beslut om att i sin tillsyn begära 

upplysningar, handlingar och annat 

material som behövs i tillsynen 

FC AC 

 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

Tillsyns-

enhet 

13:4 26:8 

SL 

Beslut om att förelägga huvudman 

att fullgöra sin skyldighet att lämna 

uppgift 

FC AC 

 

 1. 

Anmälas 

13:5 26:9 

SL 

Ansvar att lämna råd och vägledning FC AC  3.  

Ej 

anmälas 

Ansvar 

13:6 26:10 

SL 

Beslut om att förelägga huvudman 

att fullgöra sina skyldigheter  

FC AC 

 

 1. 

Anmälas 

13:7 26:11 

SL 

Beslut om att tilldela anmärkning FC   1. 

Anmälas 

13:8 26:12 

SL 

Beslut om att avstå från ingripande FC   1. 

Anmälas 

13:9 26:18 

SL 

Beslut om tillfälligt 

verksamhetsförbud 

FC  

 

28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

13:10 26:27 

SL 

Beslut om att förena föreläggande 

med vite 

Ordf.  28:5 

AFD 

1. 

Anmälas 

  
29 kap Övriga bestämmelser  

    

14:1 29:2 

SL 

Bedömning av om en person ska 

antas vara bosatt i landet  

FC R 

(FÖC - utgår)  

28:12 

SÖN 

2 st 

pkt 3 

1. 

Anmälas 

14:2 29:9 

SL 

Ansvar för att hålla sig informerad 

om sysselsättning för ungdomar som 

fullgjort sin skolplikt men som inte 

fyllt 20 år i syfte att erbjuda dem 

FC VC 

gymnasiet 

 3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

åtgärder 

14:3 29:19 

SL 

Ansvar för att informera 

vårdnadshavare om kommunal 

förskola, fritidshem, pedagogisk 

omsorg  

FC VC förskola 

VC 

grundskola 

 3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

14:4 29:19 

SL 

Ansvar för att informera vårdnads-

havare om enskild förskola, fritids-

hem, pedagogisk omsorg samt info-

rmation om möjligheten för enskilda 

att bedriva sådan verksamhet 

FC AC  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

       

  

LAG (2009:128) OM 

YRKESHÖGSKOLA  

    

17:24 9 § 

LYH 

Beslut om enstaka inslag som de 

studerande får betala ett obetydligt 

belopp för  

FC R  1. 

Anmälas 

       

  

LAG (1991:1110) OM 

ELEVRESOR 

    

17:25 2 § 

LER 

Beslut enligt Lag 1991:1110 om 

kommunernas skyldighet att svara 

för vissa elevresor (dispens) 

FC EA  1. 

Anmälas 

 

       

  

LAG (2017:527) OM 

STUDIESTARTSSTÖD 

    

17:26 2§  

LOSS 

Anta riktlinjer för rekryteringsarbetet FC VC Vux  1. 

Anmälas 

17:27 27§ 

LOSS 

Prövning av ansökan enligt 

bestämmelserna i lagen 

FC VC Vux  1. 

Anmälas 

17:28 35§ 

LOSS 

Ansvarig för dokumentation FC VC Vux  2. Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

enheten 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

  

DISKRIMINERINGSLAG 

(2008:567)  

    

17:29 2:7 

DL 

Utreda trakasserier och vidta 

nödvändiga åtgärder  

 

 

FC R 

(FÖC - utgår)  

 An-

mälan 

till 

huvud-

man på 

särskild 

blankett 

att ut-

redning 

sker 

17:30 3:16 

DL 

Skyldighet att bedriva aktiva 

åtgärder  

 

FC R 

(FÖC - utgår) 

 3. Ej 

anmälas 

Ansvar 

17:31 3:18 

DL 

Anta riktlinjer och rutiner i syfte att 

förhindra trakasserier och sexuella 

trakasserier 

 

FC R 

(FÖC - utgår) 

 2. 

Under-

lag på 

enheten 

17:32 3:19 

DL 

Skyldighet att samverka med 

deltagare i verksamheten samt 

personal 

FC R 

(FÖC - utgår) 

 3. Ej 

anmälas 

Ansvar 

17:33 3:20 

DL 

Skyldighet att dokumentera arbetet 

med aktiva åtgärder  

 

FC R 

(FÖC - utgår) 

 3. Ej 

anmälas 

Ansvar  

       

  

ARBETSMILJÖLAGEN – 

BESLUT OM TILLTRÄDES-

BEGRÄNSNING 

    

17:34  Beslut om 

tillträdesbegränsning/tillträdesförbud 

till enhetens verksamhet/lokaler 

FC R  1. 

Anmälas 

       

  

SKOLFÖRORDNING 

(2011:185) 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

  
3 kap Lärotider  

    

18:0 3:3 

SF 

Lärsårstider för grundskola och 

gundsärskola 

FC   1. 

Anmälas 

18:1 3:4 

SF 

Beslut om begränsningar av antalet 

skoldagar till fyra istället för fem för 

en grupp elever i årkurs 1 eller 2 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

  
4 kap Elever  

    

18:2 4:2 

SF 

Beslut om mottagande av barn som 

anses bosatta i utlandet men som 

stadigvarande vistas i kommunen 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas  

  
9 kap Grundskolan 

    

18:3 9:3 

SF 

Beslut om ytterligare under-

visningstid utöver den garanterade 

undervisningstiden 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

18:4 9:4 

SF 

Beslut om fördelning mellan 

årskurserna av undervisningstiden 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

18:5 9:12 

9:17 

SF 

Ansvar att anmäla att undervisning 

anordnas enligt 12, 14, 16 § 

FC R  3 

Ej 

anmälas  

Ansvar 

18:6 9:25-

26 

SF 

Ansökan om att få använda 

färdighetsprov  

FC R  1. 

Anmälas 

  
10 kap Grundsärskolan  

    

18:7 10:2 

SF 

Beslut om ytterligare under-

visningstid utöver den garanterade 

undervisningstiden  

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

18:8 10:3 

SF 

Beslut om fördelning mellan 

årskurserna av undervisningstiden 

FC VC 

grundskola 

 1. 

Anmälas 

  
14 kap Bidrag till enskilda 

huvudmän 

    

18:9 14:2 

SF 

Beslut om tillskott eller minskning 

av bidrag till enskild huvudman 

under budgetåret 

FC   1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

18:10 14:6 

SF 

Beslut om att ersättningen för 

lokalkostnader ska motsvara faktiska 

kostnader 

FC   1. 

Anmälas 

       

  

GYMNASIEFÖRORDNING 

(2010:2039)   

    

  
1 kap Inledande bestämmelser 

    

20:1 1:6 

GF 

Ansökan hos Statens skolverk om en 

ny kurs 

FC VC 

gymnasiet 

 1. 

Anmälas 

  
3 kap Lärotider 

    

20:2 3:2 

GF 

Beslut om att viss utbildning har 

andra läsårstider  

FC   1. 

Anmälas 

20:3 3:2 

GF 

Beslut om läsårstider FC   1. 

Anmälas 

  
4 kap Utbildningens innehåll och 

omfattning  

    

20:4 4:6 

GF 

Beslut om vilka kurser som ska 

erbjudas som programfördjupning 

FC VC 

gymnasiet 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:5 4:7 

GF 

Beslut om vilka kurser som ska 

erbjudas som individuellt val i 

gymnasieskolan 

FC VC 

gymnasiet  

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:5:1 4:7a 

GF 

Beslut om vilka kurser som ska 

erbjudas som individuellt val i 

gymnasiesärskolan 

FC VC 

gymnasiet  

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:6 4:12 Beslut om att arbetsplatsförlagt FC VC  2. 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

GF lärande ska finnas på 

högskoleförberedande program samt 

omfattning 

gymnasiet Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:7 4:12 

GF 

Ansvara för att skaffa platser för det 

arbetsplatsförlagda lärandet och att 

detta uppfyller kraven 

FC R  3. 

Ej 

anmälas  

Ansvar 

20:8 4:13 

GF 

Beslut om utbyte av arbetsplats-

förlagd utbildning till utbildning 

förlagd i skolan  

FC VC 

gymnasiet 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:9 4:13 

GF 

Åtgärder för att utbildningen ska 

förläggas till arbetsplats  

FC VC 

gymnasiet 

 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:10 4:22 

GF 

Beslut om antalet undervisnings-

timmar samt fördelning av 

undervisningstiden över läsåret 

FC R  1. 

Anmälas 

20:11 4:22 

GF 

Redovisning av hur eleven fått sin 

garanterade undervisningstid 

FC R  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

  
5 kap Avvikelser inom de 

nationella programmen   

    

20:12 5:4 

GF 

Ansökan om att utbildning ska 

godkännas som särskild variant 

FC VC 

gymnasiet 

 1. 

Anmälas 

20:13 5:28 

GF 

Ansökan om nationellt godkänd 

idrottsutbildning 

FC VC 

gymnasiet 

 1. 

Anmälas 

  
6 kap Introduktionsprogram  

    

20:14 6:1 Information huruvida urval ska FC R  3. 



 
 

 

 

38(49) 

2019-07-09 Dnr BUN 2019/00859 

 

 

Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

GF tillämpas och på vilket sätt Ansvar 

20:15 6:5 

GF 

Beslut om att utbildningen ska 

skolförläggas om det gynnar eleven 

FC R  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:16 6:7 

GF 

Bedömning av elevens språk-

kunskaper samt kunskapsutveckling i 

övriga ämnen 

FC R  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

  
7 kap Behörighet, urval och 

förfarandet vid antagning  

    

20:17 7:2 

GF 

Information om att urval ska ske och 

på vilket sätt 

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

20:18 7:3 

GF 

Beslut om antal platser inom fri kvot FC VC 

gymnasiet  

 1. 

Anmälas 

20:19 7:5 

GF 

Beslut om att hänsyn ska tas till 

färdighetsprov 

FC VC 

gymnasiet 

 2, 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:19:1 7:6 a 

GF 

Ansvar för att samråd sker med den 

som tillhandahåller den arbetsplats-

förlagda delen av lärlingsut-

bildningen innan eleven placeras på 

arbetsplatsen  

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

20:20 7:7 

GF 

Beslut om preliminär antagning FC VC 

gymnasiet 

 1. 

Anmälas 

20:21 7:7 

GF 

Beslut om slutlig antagning FC VC 

gymnasiet 

 1. 

Anmälas 

 

20:22 7:8 

GF 

Beslut om att anta sökande vid 

senare tidpunkt än vid början av 

FC R  1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

utbildningen  

20:23 7:8 

GF 

Beslut om att den sökande ska 

genomgå inträdesprov vid antagning 

vid senare tidpunkt 

FC R  1. 

Anmälas 

20:24 7:9 

GF 

Beslut om att elev får byta studieväg FC R (mot-

tagande 

program) 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:25 7:10 

GF 

Beslut om återantagning FC R  2. 

Ej 

Anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:26 7:13 

GF 

Beslut om antagning till nationella 

program (gymnasiesärskolan) 

FC VC 

gymnasiet 

 1. 

Anmälas 

  
9 kap Stödåtgärder  

    

20:28 9:7 

GF 

Beslut att undervisning för elev ska 

fördelas över längre tid än tre år 

FC R  1. 

Anmälas 

  
12 kap Elever  

    

20:29 12:10 

GF 

Ansvarig för att ansöka om 

ersättning för nordiska elever  

FC EA  3. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

GYSK 

20:30 12:11 

GF 

Beslut om att ta emot övriga 

utländska sökande 

FC VC 

gymnasiet 

 1. 

Anmälas 

  
13 kap Bidrag till huvudmän för 

fristående gymnasieskolor och 

gymnasiesärskolor 

    

20:41 13:2 

GF 

Beslut om tillskott eller minskning 

av bidrag till enskild huvudman 

under budgetåret 

FC   1. 

Anmälas 

20:41:1 13:5 Beslut om lokalersättning – särskilda FC   1. 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

GF skäl Anmälas 

20:42 13:8 

GF 

Beslut om bidrag för utökat program 

i gymnasieskola 

FC   1. 

Anmälas 

       

  

FÖRORDNING (2011:1108) 

OM VUXENUTBILDNING  

    

  
2 kap Utbildningen  

    

22:9 2:4 

FV 

Beslut att nationella kurser ska delas 

upp i delkurser  

FC R  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

VUXK 

22:9:1 2:5 

FV 

Ansökan om ny kurs på gymnasial 

nivå  

FC VC vux  1. 

Anmälas 

22:10 2:9 

FV 

Beslut om vilka nationella kurser 

som ska ges 

FC VC vux  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

VUXK 

22:11 2:14 

FV 

Beslut om avvikelse från kursplanen 

för elever med utvecklingsstörning i 

kommunal vuxenutbildning i svenska 

för invandrare 

FC R  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

VUXK 

22:12 2:27 

FV 

Ansvar för att skaffa platser för 

arbetsplatsförlagt lärandet och att 

lärandet uppfyller kraven 

FC R  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar  

  
3 kap Behörighet och urval  

    

22:13 3:2 

FV 

Beslut om behörighet på grund av 

särskilda skäl 

FC VC vux  1. 

Anmälas 

  
6 kap Betygsrätt för 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

vuxenutbildning  

22:15 6:5 

FV 

Ansvar att se till att rektorerna 

genomgår befattningsutbildning 

FC VC vux  3. 

Ej 

anmälas 

Ansvar 

  
7 kap Övriga bestämmelser 

    

22:16 7:5 

FV 

Beslut att nordiska sökande ska 

likställas med sökande från 

kommunen 

FC VC vux  1. 

Anmälas 

       

  

FÖRORDNING (2009:130) 

OM YRKESHÖGSKOLA 

    

26:0 2:3 

FYH 

Ansvar för att utbildningen bedrivs 

enligt lagen, att lämpliga platser på 

arbeten erbjuds, att vägledning om 

studiealternativ m.m. ges och att 

pedagogiskt stöd erbjuds 

FC VC vux  3. Ej 

anmälas 

Ansvar 

26:1 2:15 

FYH 

Beslut om avslag på begäran att få 

examensbevis 

FC R 8:2 

ÖNH 

1. 

Anmälas 

26:2 2:16 

FYH 

Beslut om avslag på begäran att få 

utbildningsbevis 

FC R 8:2 

ÖNH 

1. 

Anmälas 

26:2:1 3:4 

FYH 

Bedömning av behörighet – elev som 

bedöms kunna tillgodogöra sig 

utbildningen och därefter utöva det 

yrke som utbildningen förbereder för 

trots att den inte uppfyller kraven i 1-

3§§.  

FC R  1. 

Anmälas 

26:2:2 3:8 

FYH 

Anstånd med att påbörja studierna 

eller medge studieuppehåll på grund 

av särskilda skäl  

NYTT 

FC R  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

VUXK 

26:3 4:3 

FYH 

Utseende av ledamöter till 

utbildningens ledningsgrupp 

FC R  2. 

Ej 

anmälas 

Under-
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

lag 

VUXK 

26:5 4:5 

FYH 

Att ge ledningsgruppen i uppdrag att 

under nämnden sköta de uppgifter 

som anges i 2 §  

FC   Ej 

anmälas 

Under-

lag i 

proto-

koll 

26:6 4:6 

FYH 

Utseende av ansvarig för ledande och 

utvecklande av det dagliga arbetet i 

verksamheten 

FC 

 

VC vux  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag i 

proto-

koll 

       

  

FÖRORDNING (1970:340) 

OM SKOLSKJUTSNING 

    

26:6:1 

 

2 § 

FOS 

Beslut om utformning av särskilt 

anordnade hållplatser  

FC LP  1.  

Anmälas 

26:6:2 2§ 

FOS 

 

Ansvar för att eleverna undervisas 

om vad de ska göra för att undvika 

olyckor i samband med 

skolskjutsning  

FC R  3.  

Ej 

anmälas  

Ansvar 

       

  

EKONOMI 
    

27:1  Omfördelning av tilldelade resurser 

inom ansvarsområdet  

FC VC  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

kontoren 

27:2  Fördelning av investeringsbudget FC   2. 

Ej 

anmälas 

Under-
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

lag FVK 

27:3  Omfördelning av tilldelade resurser 

inom verksamhetsområdet av 

förvaltningens internbudget och 

nämndens beslut i verksamhetsplan 

FC   1. 

Anmälas 

27:4  Resultatöverföring – fastställa tid-

plan för respektive budgetansvariges 

täckning av underskott   

FC   1. 

Anmälas 

27:5  Anskaffning av varor och tjänster 

inom fastställda anslag 

 

Beloppsgränser enligt 

attestförteckning 

Enligt 

attestför

teckning

/Kontoa

nsvarig 

  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

kontoren 

27:6  Mindre lokalinvesteringar upp till 

500 000 kr per beslutstillfälle  

FC   1. 

Anmälas 

27:7  Försäljning/avyttring av lös egendom 

Enligt kommunens regelverk 

Max 2 basbelopp  

FC 

 

 

VC, R, (FÖC 

- utgår)  

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

kontoren 

27:8  Försäljning/avyttring av lös egendom  

Enligt kommunens regelverk 

2 basbelopp – max 20 basbelopp 

FC   2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag FVK 

27:9  Ingå avtal där beloppet uppgår till 

högst 25 000 kr 

FC VC, R, 

(FÖC, - 

utgår) AC, 

EK 

 1. 

Anmälas 

27:10  Ingå avtal där beloppet överstiger 

25 000 kr men uppgår till max 3 år  

FC VC  1. 

Anmälas 

27:11  Ingå avtal där beloppet överstiger 

25 000 kr och överstiger 3 år   

FC   1. 

Anmälas 

27:12  Ingå hyresavtal  FC   1. 

Anmälas 

27:13  Avskrivning av fordran upp till 

10 000 kr. Gäller fordran som ej 

regleras inom respektive område 

FC EK 

Handläggare 

vid förskole-

 Under 

1000 kr: 

2. 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

 

Under 1 000 kr  

1 000 kr – 10 000 kr 

kontoret Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

kontoren 

 

Övriga: 

1. 

Anmälas 

27:14  Avskrivning av fordran över 10 000 

kr men max ett basbelopp. Gäller 

fordran som ej regleras inom 

respektive område.  

FC   1. 

Anmälas 

27:15  Attestförteckning inom respektive 

ansvarsområde  

FC VC  1. 

Anmälas 

En gång 

per år 

27:15:1  Utse attestanter samt ersättare för 

dessa inom respektive 

ansvarsområde 

FC VC   

27:16  Rekvisitionsrätt FC Konto-

ansvarig 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

kontoren 

27:17  Rätt att medgiva verksamhets – och 

växelkassor 

FC EK  1. 

Anmälas 

27:18  Rätt att medgiva kontantkort 

 

 

FC EK  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

kontoren 

27:18:1  Återkallelse av betalkort FC   2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

förvaltni
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

ngskont

oret 

27:19  Uppdragsutbildning, omfattning och 

organisation 

FC VC vux   1. 

Anmälas 

27:20  Förhandla och teckna avtal om 

ersättning till företag för 

arbetsplatsförlagd utbildning (APU) 

FC VC 

gymnasiet 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag  

GYSK  

27:21  Beslut om bidragsansökningar från 

organisationer och föreningar upp till 

15 000 kr 

FC   1. 

Anmälas 

27:22  Beslut om föräldraavgifter – 

reglering av avdragsnivån – enskilda 

utförare 

FC   1. 

Anmälas 

27:24  Beslut om anstånd och överens-

kommelser om avbetalningsplaner 

(föräldraavgifter barnomsorg/skol-

barnsomsorg). Max ett basbelopp.  

FC HAND 

 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag 

kontoren 

27:25  Godkännande av ekonomiska rap-

porter som ska till Kommunstyrelsen 

BUN 2007-08-30 § 113   

Ordf   1. 

Anmälas 

27:26  Beslut om extra mättillfälle  

BUN 2009-11-19 § 199  

Ordf   1. 

Anmälas 

       

  

YTTRANDEN, 

ÖVERKLAGANDEN 
 

    

29:1  Avge yttrande med anledning av 

besvär över delegats beslut 

FC Resp delegat  1. 

Anmälas 

29:2 24 § 

FL 

 

Avvisande av överklagande som 

inkommit för sent 

(förvaltningsbesvär) 

FC Resp delegat  1. 

Anmälas 

29:3 27§ FL Omprövning av beslut som fattats av 

delegat (förvaltningsbesvär) 

F C Resp delegat   1. 

Anmälas 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

29:4  Beslut att anföra besvär över beslut 

av besvärsmyndighet. Avser ett 

beslut delegerat till tjänsteman.  

FC   1. 

Anmälas 

29:5 OSL Utlämnande av allmän handling som 

inte innehåller uppgifter som kan 

omfattas av sekretess  

 

Sekretessprövning och utlämnande 

av allmän handling där uppgifter i 

handlingen vid en preliminär 

bedömning anses omfattas av 

sekretess 

 

Avslagsbeslut att lämna ut uppgift i 

allmän handling på grund av 

sekretess  

FC 

 

 

 

FC 

 

 

 

 

 

FC 

Handläggare 

som har 

handlingen   

 

VC, AC, FS, 

R, (FÖC - 

utgår) 

 

 

 

 

VC, AC  

 1. 

Anmälas 

29:6  Avge yttrande till andra myndigheter 

i inspektionsärenden 

FC   1. 

Anmälas 

29:7  Undertecknande av handlingar i 

elevärende till Skolinspektionen och 

Barn- och elevombudet (2013-06-18 

§ 89) 

Ordf   1. 

Anmälas 

29:8  Inge handlingar till efterfrågande 

myndigheter och organisationer å 

huvudmannens vägnar (2017-03-23 

§46) 

Ordf   1. 

Anmälas 

       

  

ÖVRIGA DELEGATIONER – 

ÖVERGRIPANDE 
 

    

30:1   Dataskyddshandläggare enligt GDPR  FC DSH   

30:2  Undertecknande av 

personbiträdesavtal 

FC DSH  1. 

Anmälas 

30:5  Representation FC VC, R, 

(FÖC, - 

utgår) AC, 

Ek 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag hos 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

hand-

läggare  

30:6  Lönetillägg för anställda vid barn 

och utbildning 

FC   1. 

Anmälas 

30:7  Arvoden – föredragshållare (externa) FC VC, R, (FÖC 

- utgår) 

 1. 

Anmälas 

       

U2  

UPPHANDLING OCH INKÖP 

AV VAROR OCH TJÄNSTER  

    

U 2.1   Besluta om upphandling  FC Ej vidare-

delegation 

 1. 

Anmälas 

U 2.2  Besluta att avbryta upphandling FC Ej vidare-

delegation 

 1. 

Anmälas 

U 2.3  Teckna tilldelningsbeslut i 

upphandling för varor och tjänster 

med ett upphandlingsvärde över 10 

miljoner kr  

KD Ej vidare-

delegation 

 1. 

Anmälas 

U 2.4  Teckna och säga upp avtal avseende 

varor och tjänster med ett avtalsvärde 

över 20 miljoner under avtalstiden  

KD Ej vidare-

delegation 

 1. 

Anmälas 

U 2.5  Teckna tilldelningsbeslut i 

upphandling för varor och tjänster 

med ett upphandlingsvärde upp till 

10 miljoner kr 

FC Ej vidare-

delegation 

 1. 

Anmälas 

U 2.6  Teckna och säga upp avtal avseende 

varor och tjänster med ett avtalsvärde 

upp till 20 miljoner under avtalstiden 

FC Ej vidare-

delegation 

 1. 

Anmälas 

U 2.7  Teckna tilldelningsbeslut för varor 

och tjänster till ett 

upphandlingsvärde upp till vid varje 

tidpunkt gällande tröskelvärde  

(Tröskelvärde fastställs av 

Europeiska kommissionen och 

tillkännages av svenska regeringen i 

svens författningssamling. För 2018 

är tröskelvärdet bestämt till 

2 096 097 kr). 

FC Ej vidare-

delegation 

 1. 

Anmälas 

U 2.8  Teckna tilldelningsbeslut om inköp FC Ej vidare-  1. 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

efter konkurrensutsättning mot 

ramavtal för varor och tjänster med 

ett upphandlingsvärde över 28 

procent av vid varje tidpunkt 

gällande tröskelvärde (28 procent av 

tröskelvärdet är för 2018 bestämt till 

586 907 kr vilket också motsvarar 

den tillåtna övre gränsen för 

direktupphandling).  

delegation Anmälas 

U 2.9  Teckna tilldelningsbeslut om inköp 

efter konkurrensutsättning mot 

ramavtal för varor och tjänster med 

ett upphandlingsvärde upp till 28 

procent av vid varje tidpunkt 

gällande tröskelvärde. 

FC VC  1. 

Anmälas 

U 2.10  Teckna tilldelningsbeslut om inköp 

efter konkurrensutsättning mot 

ramavtal för varor och tjänster med 

ett upphandlingsvärde upp till ett 

prisbasbelopp 

FC EC 

R 

(FÖC - utgår) 

VC 

 1. 

Anmälas 

U 3  Verkställighet av inköp      

U 3.1  Löpande inköp av varor och tjänster 

på befintligt ramavtal  

FC EC 

R 

(FÖC - utgår) 

VC 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

enhet 

U 3.2  Inköp av varor och tjänster utanför 

ramavtal upp till 28 procent av vid 

varje tidpunkt gällande tröskelvärde. 

(Ett inköp utgör i lagens mening en 

direktupphandling och avser inköp 

utan krav på anbud i viss form. 

Direktupphandling är tillåten för 

värden upp till 28 procent av 

tröskelvärdet. För 2018 är tillåtna 

gränsen för direktupphandling 

586 907 kr).   

FC VC  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

enhet 

U 3.3.  Inköp av varor och tjänster utanför 

ramavtal upp till ett prisbasbelopp. 

FC EC 

R 

 2. 

Ej 
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Nr Lagstöd Bestämmelse  Nämn-

dens 

beslut 

Förvaltnings-

chefens vidare-

delegation 

Över-

klagan 

Myn-

dighet  

Anm. 

Nämnd 

(För 2018 är prisbasbeloppet bestämt 

till 45 500 kr).  

(FÖC - utgår) 

VC 

anmälas 

Under-

lag på 

enhet 

U 3.4  Inköp på ramavtal gällande 

kapitalvaror som har leasing-

/service-/ och/eller hyresupplägg 

FC VC  2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

enhet 

U 3.5  Inköp utanför ramavtal gällande 

kapitalvaror som har leasing-

/service-/ och/eller hyresupplägg. 

(Endast efter samråd med 

finanschef). 

FC Ej vidare-

delegation 

 2. 

Ej 

anmälas 

Under-

lag på 

enhet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr BUN 2019/00864  6 

Uppdrag Pedagogisk omsorg  

Sammanfattning 

I Uddevalla kommun bedrivs pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare i fyra grupper, 

där grupperna schemalägger verksamheten i lokal vissa dagar för att de anställda ska 

kunna hålla sin arbetstid om 40 timmar/vecka. Verksamheten är öppen 06.00-18.00, och 

en dagbarnvårdare har ca 6 barn. För att ha möjlighet att hålla personalens arbetstid 

inom 40 timmar krävs minst tre dagbarnvårdare i en grupp. 

 

Det har under en längre tid varit problematiskt att både tillgång på dagbarnvårdare 

(rekryteringsproblem) och efterfrågan på platser (antal ansökningar) har minskat. Inom 

dagbarnvårdargruppen har vi haft flera pensionsavgångar, och har ytterligare nära 

förestående.  

 

I styrkortet finns ett uppdrag framskrivet att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare. 

Uppdraget gäller för mandatperioden och ska slutredovisas 2021-12-31.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-22 

Bilaga 1 andel inskrivna barn i pedagogisk omsorg 2014-2018  

Bilaga 2 beläggning pedagogisk omsorg 2014-2018       

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

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

pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. Återrapporteras vid nämndens 

sammanträde i december      
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Handläggare 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg 

Telefon 0522-69 72 01 
lena-maria.vinberg@uddevalla.se 

 

Uppdrag Pedagogisk omsorg  

Sammanfattning 

I Uddevalla kommun bedrivs pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare i fyra grupper, 

där grupperna schemalägger verksamheten i lokal vissa dagar för att de anställda ska 

kunna hålla sin arbetstid om 40 timmar/vecka. Verksamheten är öppen 06.00-18.00, och 

en dagbarnvårdare har ca 6 barn. För att ha möjlighet att hålla personalens arbetstid 

inom 40 timmar krävs minst tre dagbarnvårdare i en grupp. 

 

Det har under en längre tid varit problematiskt att både tillgång på dagbarnvårdare 

(rekryteringsproblem) och efterfrågan på platser (antal ansökningar) har minskat. Inom 

dagbarnvårdargruppen har vi haft flera pensionsavgångar, och har ytterligare nära 

förestående.  

 

I styrkortet finns ett uppdrag framskrivet att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare. 

Uppdraget gäller för mandatperioden och ska slutredovisas 2021-12-31.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-22 

Bilaga 1 andel inskrivna barn i pedagogisk omsorg 2014-2018  

Bilaga 2 beläggning pedagogisk omsorg 2014-2018     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

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

pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. Återrapporteras vid nämndens 

sammanträde i december      

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

I Skollagen kapitel 25 Annan pedagogisk verksamhet regleras bland annat Pedagogisk 

omsorg 

2 §   Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett 

barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det. Kommunen ska ta 

skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform. 
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Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verksamhet stimulera 

barns utveckling och lärande. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 

ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att 

den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

I Uddevalla kommun bedrivs pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare i fyra grupper, 

där grupperna schemalägger verksamheten i lokal vissa dagar för att de anställda ska 

kunna hålla sin arbetstid om 40 timmar/vecka. Verksamheten är öppen 06.00-18.00, och 

en dagbarnvårdare har ca 6 barn. För att ha möjlighet att hålla personalens arbetstid 

inom 40 timmar krävs minst tre dagbarnvårdare i en grupp. Uddevalla kommun var 

tvungen att avsluta verksamheten i Ljungskile 2014, då det inte gick att rekrytera 

personal efter pensionsavgång. Våren 2018 lyckades verksamheten under liknande 

omständigheter som Ljungskile, behålla dagbarnvårdargruppen i Lane Ryr genom att 

anställa en dagbarnvårdare med barngrupp i lokal. Liknande lösning finns i gruppen på 

Unneröd. En pensionsavgång sommaren 2019 i Herrestadsgruppen innebär att där för 

närvarande bara finns två dagbarnvårdare. Där har verksamheten inte tillgång till lokal 

fem dagar/vecka, och kan därför inte ha en barngrupp placerad i lokal där. Utgången för 

gruppens framtid är oviss, då rekryteringsförsök till området hittills misslyckats.  

 

I riket, liksom i Uddevalla, har andelen inskrivna barn legat på samma nivå de senaste 

fem åren, betydligt högre andel i Uddevalla. Andelen pedagogisk omsorg i enskild regi 

har däremot ökat i hela landet, och även i Uddevalla där andelen i enskild regi legat 

över kommungruppen och riket hela perioden. (se bilaga 1) 

 

Rekryteringssvårigheter har varit anledningen till att antalet kommunala dagbarnvårdare 

har minskat från 20 till 12 sedan 2014. Efterfrågan av plats i pedagogisk omsorg har 

också minskat under samma period. 

 

Arbetet med rekrytering 

På grund av organisationsförändringar, tjänstledigheter mm har verksamheten bytt chef 

ett antal gånger, men samtliga chefer har arbetat med rekryteringsproblematiken.  

 

Under 2019 har följande insatser gjorts, utöver traditionell annonsering, inklusive 

notiser om behovet på Facebook och hemsidan:  

- En film om pedagogisk omsorg, där en av dagbarnvårdarna beskriver sitt arbete 

har producerats och lagts på Förskoleverksamhetens facebook-sida. Länk till 

filmen infördes på de då aktuella annonserna.  

- Två artiklar har lagts på Uddevalla kommuns hemsida, för att sprida kunskap om 

verksamheten.  
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Handläggarna informerar om pedagogisk omsorg i sina personliga kontakter med 

vårdnadshavare inför placering.  

 

Förutsättningar för pedagogisk omsorg 

Kommunens förskoleverksamhet har öppet 06.00 - 18.00. Varje dagbarnvårdare har ca 6 

barn. Pedagogisk omsorg bedrivs dels i dagbarnvårdarens eget hem, dels i 4 

gemensamma lokaler som dagbarnvårdarna delar på gruppvis, geografiskt fördelat. 

Utöver dagarna i den gemensamma lokalen träffas dagbarnvårdare och barn för 

gemensamma aktiviteter. 

 

Läroplan för förskolan, Lpfö 18, är vägledande, men Pedagogisk omsorg är en form 

som erbjuds i stället för förskola, vilket också innebär att det inte är utbildning
1
. 

Dagbarnvårdarna ska stimulera barns utveckling och lärande. 

 

För barnen 

Verksamheten innebär att barnet tillhör en liten åldersblandad grupp, och har sin 

omsorg i dagbarnvårdarens hem, vanligtvis tre av fem dagar per vecka. Möjligheter för 

barns delaktighet och inflytande är stora. I och med det ”mindre formatet” upplevs 

tryggheten stor för barnen. 

 

För vårdnadshavarna 

Vårdnadshavarna får en nära, på gränsen till familjär relation till barnets 

omsorgspersonal. Verksamheten är liten jämfört med förskola, och hemmiljön främjar 

tryggheten för barnen. ”De [vårdnadshavarna] beskriver att de främsta anledningarna till 

att de valt pedagogisk omsorg för sina barn är den lilla gruppen och den hemlika, lugna 

och trygga miljön.”
2
 

 

För personalen 

Dagbarnvårdare har barngrupp i sitt eget hem de dagar barnen inte är i gemensam lokal. 

Arbetsdagarna är 12 timmar, vilket innebär långa arbetspass. Verksamheten medger 

inga raster, utan man äter med barnen. Arbetet är självständigt och fritt, med gemensam 

planering för verksamheten i lokal.  

 

Former för pedagogisk omsorg 

Uddevalla kommuns dagbarnvårdare arbetar huvudsakligen på traditionellt sätt i 

familjedaghem. Det innebär att barnen huvudsakligen är i dagbarnvårdarens hem med 

en och samma vuxen under de dagarna. För närvarande har Uddevalla kommun två 

                                                      
1
 Skillnader på Förskola och pedagogisk omsorg enligt skolverket: …”I förskola och fritidshem bedrivs 

undervisning och utbildning” Skolverket, Regler och ansvar. 
2
 Ur Skolinspektionens kvalitetsgranskning Barnens lärande i pedagogisk omsorg. 
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dagbarnvårdare anställda för barngrupp i lokal. Detta är en form som gjort det möjligt 

att fortsätta verksamheten på två områden där det inte varit möjligt att rekrytera 

dagbarnvårdare i hemmet. 

 

Lagen medger dock andra former såsom flerfamiljslösningar och verksamhet helt 

förlagd till gemensam lokal. 

 

För all verksamhet utifrån skollagens kapitel 25 (vilket även reglerar öppen förskola och 

omsorg på obekväm arbetstid) gäller att det är omsorg som kan erbjudas i stället för 

någon av skolformerna där utbildning och undervisning bedrivs. 

 

Barnkonventionen (lag från 1 januari 2020) slår fast att 

Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och 

tillgänglig för alla.
3
 Förskola är första ledet i svenskt utbildningsväsende. Eftersom 

förskola inte är obligatorisk kan vårdnadshavare välja annan pedagogisk verksamhet, 

eller att låta barnen vara hemma. Ur ett barnperspektiv kan det vara av värde att 

problematisera barns likvärdiga möjligheter i fråga om rätten till utbildning. 

 

Slutsats 

Det har under en längre tid varit problematiskt att både tillgång på dagbarnvårdare 

(rekryteringsproblem) och efterfrågan på platser (antal ansökningar) har minskat. Inom 

dagbarnvårdargruppen har vi haft flera pensionsavgångar, och har ytterligare nära 

förestående.  

 

I styrkortet finns ett uppdrag framskrivet att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare. 

Uppdraget gäller för mandatperioden och ska slutredovisas 2021-12-31. 

 

För att lyckas uppnå det politiska målet behöver förvaltningen en frihet i att utveckla 

verksamhets- och driftsformer för den kommunala pedagogiska omsorgen. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lena-Maria Vinberg  

Förvaltningschef Verksamhetschef förskola  

Expediera till 

Förskolekontoret  

                                                      
3
 Artikel 28 



Bilaga 1 
   Statistiken hämtad från skolverkets kommundatablad. 

 
    

 

egna kommunen kommungruppen samtliga kommuner 

2018       

andel inskrivna barn 1-5 år 6 2 2 

andel i ensk regi 76 53 49 

andel barn/personal 6,3 5,5 5 

        

2017       

andel inskrivna barn 1-5 år 6 2 2 

andel i ensk regi 67 46 48 

andel barn/personal 5,6 4,8 4,9 

        

2016       

andel inskrivna barn 1-5 år 6 2 2 

andel i ensk regi 66 43 44 

andel barn/personal 4,9 4,8 4,9 

        

2015       

andel inskrivna barn 1-5 år 6 2 2 

andel i ensk regi 63 40 43 

andel barn/personal 5 4,4 4,6 

        

2014       

andel inskrivna barn 1-5 år 5 2 2 

andel i ensk regi 66 37 41 

andel barn/personal 5,3 4,7 4,8 

 



Bilaga 2 
            Uppgifterna hämtade ur Extens 

          Beläggningsöversikt mellan 2014-2019 antal barn  och personal i kommunal dagbarnvårdar verksamhet 
    

             2019 Herrestad Norr/Unneröd     Lane ryr Stadskärnan     TOTALT barn/personal (oktober) 

maj 17 18     13 23     71 
   Antal DBV 3 3     2 4     12 
   

             2018 Herrestad Norr/Unneröd     Lane ryr Stadskärnan     TOTALT 
   maj 24 24     18 20     86 

   Antal DBV 4 4     3 4     15       

okt 16 18     12 22     68 5,7 
  Antal DBV 3 3     2 4     12 

   I april 2018 slogs Norr och Unneröds grupp ihop till en grupp 
        

             2017 Herrestad Norr Unneröd   Lane ryr Stadskärnan     TOTALT 
   maj 26 16 9   21 26     98 

   Antal DBV 4 3 2   3 4     16 
   okt 24 14 9   19 18     84 5,6 

  Antal DBV 4 2 2   3 4     15 
   

             2016 Herrestad Norr Unneröd Söder Lane ryr Stadskärnan Kurveröd Tureborg Totalt 
   maj 31 19 8 29 20   4 6 117 

   Anställda DBV 4 3 2 5 3   1 1 19 
   okt 23 15 9   19 32     98 5,8 

  Anställda DBV 4 3 2   3 5     17 
   Kurveröds dagbarnvårdare slutade i juli 2016 

          I augusti 2016 slogs söders grupp och tureborgs grupp ihop till Stadskärnan 
       

             



2015 Herrestad Norr  Unneröd Söder Lane ryr   Kurveröd Tureborg TOTALT 
   maj 29 21 9 30 18   3 5 115 

   Anställda DBV 4 3 2 5 3   1 1 19 
   okt 28 19 7 28 14   3 6 105 5,5 

  Anställda DBV 4 3 2 5 3   1 1 19 
   

             

             2014 Herrestad Norr    Unneröd Söder Lane ryr Ljungskile Kurveröd Tureborg TOTALT 
   Maj 24 21 11 25 15 13 5 14 128 

   Anställda DBV 4 3 2 4 3 2 1 2 21 
   Okt 19 20 7 21 15   3 9 94 4,7 

  Anställda DBV 5 3 2 4 3   1 2 20 
   Ljungskile dbv lades ner i aug 2014 
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Igångsättningsbeslut Killingens förskola  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens tidigare kalkylerade investering 35 miljoner kr för 

uppförande av 6 avdelningar Killingens förskola behöver justeras utifrån de senaste 

projektens upphandlade kalkyler för nya förskolor. Ny kalkyl visar att 45 miljoner kr är 

mer relevant kostnad för att uppföra Killingens 6-avdelnings förskola. Därför begärs 

beslut om igångsättning enligt den nya uppskattade kalkylen på 45 miljoner kr som 

avviker från beslutad investeringsbudget 2020-2022 på 35 miljoner kr.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-06. 

Behovsanalys Killingens förskola 

Behovsbeskrivning Killingens förskola       

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa hos kommunfullmäktige om igångsättningsbeslut Killingens nya förskola 

enligt ny uppskattad kalkyl på 45 miljoner kr.        
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Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Igångsättningsbeslut investeringsobjekt Killingens förskola - 

reviderad kalkyl 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens tidigare kalkylerade investering 35 miljoner kr för 

uppförande av 6 avdelningar Killingens förskola behöver justeras utifrån de senaste 

projektens upphandlade kalkyler för nya förskolor. Ny kalkyl visar att 45 miljoner kr är 

mer relevant kostnad för att uppföra Killingens 6-avdelnings förskola. Därför begärs 

beslut om igångsättning enligt den nya uppskattade kalkylen på 45 miljoner kr som 

avviker från beslutad investeringsbudget 2020-2022 på 35 miljoner kr.        

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-06. 

Behovsanalys Killingens förskola 

Behovsbeskrivning Killingens förskola     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa hos kommunfullmäktige om igångsättningsbeslut Killingens nya förskola 

enligt ny uppskattad kalkyl på 45 miljoner kr.   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Expediera till 

Kommunfullmäktige

 



 

 

 

 
 

 
Behovsanalys 

 
2019-06-20 
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Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson  

Telefon 696558 

e post: Ingela.haglund@uddevalla.se 

  

  

  

 

      

    

  

Behovsanalysen avser: Killingens förskola med 5 avdelningar 
 

Behovsanalysen innebär att behovet säkerställs med rätt förutsättningar, tydliga målsättningar och 

tydligt syfte inför kommande beslut. Behovsanalysen ska identifiera problemen-inte lösa dem! 

Verksamheten ansvarar för att formulera behovet och klargöra vad som ska uppnås. Det görs 

genom att kartlägga behovet i två steg med hjälp av mallen för behovsbeskrivning och därefter 

mallen för behovsanalys.  

Verksamheten ansvarar också för att, så långt det är möjligt vid tillfället för behovsanalysen, 

beskriva nyttan samt ta fram en översiktlig kalkyl med hjälp av schabloner och tillgänglig 

information.  

Efter behovsanalysen kan en förstudie beställas av Samhällsbyggnadsförvaltningen för utredning av 

tekniska förutsättningar, lämplig placering, förfinad kalkyl och rekommendationer inför beslut i den 

fortsatta investeringsprocessen. 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer debitera nedlagda kostnader med 450 kr /timma. 

Sammanfattning 

 

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

antalet1-5 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 

2019-06-20 

 

Förvaltning 

Barn och utbildning 

 

Avser verksamhet 

Förskola 

Uppdragsgivare 

Staffan Lindroos 

 

Tfn 

697094 

E-post 

Staffan.lindroos@uddevalla.se 
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Underskrift 

 

 

Kontaktperson 

för uppdraget 

Tony Andersson 

 

Tfn 

697007 

 

 

E-post 

Tony.andersson@uddevalla.se 

 

 
 

1.2. Verksamhetsanalys 

 

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 8 avd skall ersätta nuvarande Balladens och Myntens förskolor om 2 

avd vardera. 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.  

 

Balladens förskola har tillfälligt fått minska på antalet platser och barn har temporärt fått 

flyttats till Hovhults förskola 

 

 

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? 
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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? 

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. 
. 
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Frågeställning Svar 

Ej aktuellt 

(markera 

med X) 

Typ av verksamhet 

 

Förskola för barn 1-5 år 
 

Lokalisering 

 

Förskolan skall ersätta nuvarande 

Killingens förskola, 

Helenedalsvägen 1 

 

Vilken yta krävs för verksamheten (m2 / barn 

etc.) 

 

Lokalyta 1800 m2 

Uteyta: ca 800 m2/avd = 6400 m2  

Särskilda önskemål /krav 

 

En säker logistik för gångväg i 

området och samband melan 

förskolan, gångvägar, trafik, 

parkering 

 

Tillåtna antal våningar på verksamheten 

 

2 vån, dock föredras 1 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)  

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) 

 

5 avdelningar 
 

Antal elever /barn/ åldringar 

 

100 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 
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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  

2020-2022 

 

 

Tidsram för projektet 

 

Snarast  
 

Övriga upplysningar /bra att veta 

 

 
 

Övriga upplysningar /bra att veta 

 

 
 

Övriga upplysningar /bra att veta 

 

 
 

 

1.4. Nyttobeskrivning 

 

Värderingsaspekter Beskrivning av effekter och konsekvenser 

Effektiviseringspotential 

 

Ja, genom att uppföra en ny förskola om 5 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 
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Ekologiska värden 

 

En nybyggd förskola där man har tagit miljömässig hänsyn både vad 

gäller utformning, materialval och placering har stora ekologiska 

värden 

 

Annat 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Behovsbeskrivning  

 

1 (3) 

2019-06-20 Dnr: BUN 2019/00798   

 

Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson  

Telefon 696558 

e post: ingela.haglund@uddevalla.se 

  

  

  

      

    

  

Behovsbeskrivningen avser: Killingens förskola 
 

Det första steget inför en eventuell investering är en behovsbeskrivning. Det innebär att 

ta fram en problembeskrivning och beakta omvärldspåverkan. Verksamheten ansvarar 

för att formulera behovet och klargöra vad som ska uppnås. Nästa steg i 

investeringsprocessen är att göra en behovsanalys (se separat mall för behovsanalys).  

1.1. Kontaktuppgifter  

 
Datum 

2019-06-20 

 

Förvaltning 

Barn och utbildning 

Avser verksamhet 

Förskoleverksamhet 

 

Uppdragsgivare 

Staffan Lindroos 

 

Tfn 

697094 

 

E-post 

Staffan.lindroos@uddevalla.se 

Underskrift 

 

 

Kontaktperson för uppdraget 

Tony Andersson 

Tfn 

697007 

 

E-post 

Tony.andersson@uddevalla.se 

 
 

1.2. Problembeskrivning  

 
Orsak till 

behovet  

(kryssa ) 

Ny 

verksamhet 

Utökning av 

verksamhet 

Myndig-

hetskrav 

Ändrat 

arbetssätt 

Ej ändamåls-

enliga lokaler 

Teknisk 

kapacitet 

X X     

Orsak till 

behovet 

(beskrivning) 

 

Killingens förskola med 58 pl är uttjänt med mycket dåliga lokaler och måste 

ersättas. Det är brist på förskoleplatser i område Bleket-Dalaberg-Hovhult. I 

samband med byggnationen planeras för en utökning av antalet platser i den 

nybyggda förskolan. Flera förskolor i område Norr är gamla och har allvarliga 

arbetsmiljöbrister. Flera förskolor är små (2 -avd) och dyra att organisera och 

driva. 
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Resurshus-

hållning 

Nyinvesteringar 

och större 

ombyggnader bör 

göras i sista 

hand! 

 

Kan åtgärder vidtas som 

innebär att behovet inte 

kvarstår? 

 

Nej 

 

Kan åtgärder vidtas 

som ger effektivare 

utnyttjande av 

befintliga tillgångar? 

 

Genom att bygga en 

ny förskola kan man 

ersätta uttjänta och 

dåliga lokaler. Dvs 

befintliga tillgångar 

ersätts.  

 

Kan begränsade 

investeringar göras för att 

lösa mindre behov? 

 

Nej  

 

 

 

Hur ser nuläget 

ut? 

 

Det råder brist på förskoleplatser i området. Flera förskolor är egentligen 

utdömda p g a att de är gamla (40-50 år) och har en dålig arbetsmiljö. Fem av 

förskolorna är 2-avdelningsförskolor och är dyra och ineffektiva att driva  

 

Syftet med 

förändringen? 

 

Att uppnå ett effektivt lokalnyttjande 

Att ersätta uttjänta förskolelokaler med en ny byggnad.  

Att utöka antalet förskoleplatser  

Att verksamheten uppnår en effektivisering med en större förskola. Små 2-

avdelningsförskolor är mycket dyra och ineffektiva att driva. 

 

Finns koppling 

till övergripande 

mål? 

Ja, Skollagen (SL2010:800) 

 

 

Konsekvenser 

om inget görs? 

 

Kommunen uppfyller inte sin skyldighet enligt Skollagen. Föräldrar hindras 

från att förvärvsarbeta. 

Arbetsmiljön är dålig och åtgärder är nödvändiga 

 

När behöver  

behovet vara 

tillgodosett? 

Så snart som möjligt. 

 

1.3. Omvärldspåverkan 
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Befolkningsprognos 

 

 

Befolkningsprognosen pekar på en minskning av antalet barn i 

förskoleåldern i hela område Norr med - 85 barn (2019-2023).  

Dock har prognoserna varierat de senaste åren i hela område Norr Väster 

och det beräknas en minskning av antalet barn med -73.  

(Källa: kommunens befolkningsprognos på delområde 2019-2023). 

 

OMRÅDE NORR 2018 2019 2020 2021 2022 2023 netto 

Befolkning 1-5 år 886 844 832 825 807 801 -85 

Behov av plats (90 %) 797 760 749 743 726 721 -77 

Befintlig kapacitet 574 574 628 628 844 844 270 

Varav nya beslutade 14 0 36 0 216 0   

Diff. kapacitet – 

behov  -223 -186 -121 -115 118 123   

 

Kommentar: 

Beslutad ny kapacitet 

2018   Förskolebuss Hovhult 14 pl (-4 pl Balladen) 

2020   Modul Stråket 36 pl 

2022   Killingen, Bleket 72 pl (-Kurveröd 14 pl), Dalaberg 1:1 alt  

           Hovhult 144 pl 

 

 

Demografi Se ovan 

Utvecklingstrender 

 

 

Det pågår f n ingen planering för fler bostäder i område Norr. Dock är det 

ett område med relativt stor rörlighet bland de boende och här bor många 

barnfamiljer. 

 

Politiska beslut 

 

Kommunen har skyldighet att erbjuda barnomsorg inom fyra månader. 

Kund/brukarbehov 

 

 

Ur ett brukarperspektiv är det viktigt att det finns förskoleplatser i 

bostadsområdet. Många av de boende i området är inte heller bilburna utan 

har behov av närhet till förskolor och skola. 

 

Myndighetskrav  

 

Arbetsmiljölagen (AML) 

Lagkrav 

 

Skollagen (SL2010:800) 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-08-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr BUN 2019/00809  8 

Beställning av förstudie gällande tillfällig lösning för 
Ljungskileskolan 2020-2027   

Sammanfattning 

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 

prognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2028 beräknas ha ökat med ca 

580 elever jämfört med idag. Detta styr planeringen och behovet av skollokaler i hela 

kommunen. Södra kommundelen med Ljungskile och Ammenäs är det område i 

kommunen som ökar mest och det påverkar behovet av skolplatser.  

 

Befolkningsökning i område Ljungskile  

 Antal barn idag Prognos 2023 Förändring  

1-5 år 358 431 +73 

6-12 år 572 652 + 80 

13-15 år 235 277 + 42 
 

Det pågår en förstudie för en ny åk F-9 skola i Ljungskile. Förstudien har 

presenterats (BUN   ) och den visar att en ny skola är klar först 2027. 

Förstudien fortsätter bl a med en trafikutredning samt undersökning av 

alternativa platser i Ljungskile. 

 

Den nuvarande kapaciteten i Ljungskileskolan är otillräcklig. Fram till dess en ny skola 

är färdig finns det behov av att ordna med temporära lösningar för att klara dels 

elevökningen och dels kunna fungera som evakuering under tiden den nya skolan 

byggs. Det kommer att fattas lokaler redan fr o m höstterminen 2020.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-26 

Uppdaterad behovsberäkning Ljungskileskolan  

Lokalförsörjningsplan 2019-2029 (BUN 2018/01040)    

                          

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att beställa en förstudie gällande Ljungskileskolan för att klara behovet av skolplatser 

temporärt fr o m ht 2020 fram tills en ny skola är färdig.        
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Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson 
Telefon +46522696558 

ingela.haglund@uddevalla.se 

 

Beställning av förstudie gällande tillfällig lösning för 

Ljungskileskolan 2020-2027   

Sammanfattning 

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 

prognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2028 beräknas ha ökat med ca 

580 elever jämfört med idag. Detta styr planeringen och behovet av skollokaler i hela 

kommunen. Södra kommundelen med Ljungskile och Ammenäs är det område i 

kommunen som ökar mest och det påverkar behovet av skolplatser.  

 

Befolkningsökning i område Ljungskile  

 Antal barn idag Prognos 2023 Förändring  

1-5 år 358 431 +73 

6-12 år 572 652 + 80 

13-15 år 235 277 + 42 
 

Det pågår en förstudie för en ny åk F-9 skola i Ljungskile. Förstudien har 

presenterats (BUN   ) och den visar att en ny skola är klar först 2027. 

Förstudien fortsätter bl a med en trafikutredning samt undersökning av 

alternativa platser i Ljungskile. 

 

Den nuvarande kapaciteten i Ljungskileskolan är otillräcklig. Fram till dess en ny skola 

är färdig finns det behov av att ordna med temporära lösningar för att klara dels 

elevökningen och dels kunna fungera som evakuering under tiden den nya skolan 

byggs. Det kommer att fattas lokaler redan fr o m höstterminen 2020.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-26 

Uppdaterad behovsberäkning Ljungskileskolan  

Lokalförsörjningsplan 2019-2029 (BUN 2018/01040)    

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att beställa en förstudie gällande Ljungskileskolan för att klara behovet av skolplatser 

temporärt fr o m ht 2020 fram tills en ny skola är färdig.       
 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Staffan Lindroos Ingela Haglund Hansson 

Förvaltningschef Utredare  

Expediera till 

Samhällsbyggnad 
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Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson 

Telefon 0522-69 65 58 

Ingela.haglund@uddevalla.se 

 

Forvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

Postadress Gatuadress 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada  

Ljungskileskolan årskurs F-6 lokalbehov 2019-2028 
 

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

visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2028 beräknas ha ökat med ca 580 elever jämfört 

med idag. Detta styr planeringen och behovet av skollokaler i hela kommunen. Södra kom-

mundelen med Ljungskile och Ammenäs är det område i kommunen som ökar mest och det 

påverkar behovet av skolplatser.  

 

Befolkningsökning i område Ljungskile  
 

Befolkningsökning i område Ljungskile tätort, Ljungskile glesbygd, Ulvesund (prognos 2019) 

 

 Antal barn idag Prognos 2023 Förändring  

1-5 år 358 431 +73 

6-12 år 572 652 + 80 

13-15 år 235 277 + 42 

 

Kommentar: 

 Antalet 6-åringar varierar mellan 75 och 95 varje år. 

 Åldersgruppen 13-15 år omfattar elever i Ljungskile-Forshälla, dvs Linneaskolans 

upptagningsområde 

 Ca 5-7 elever/årskurs går i friskola (Hällebergsskolan) idag.  

 Antalet tillkommande elever efter 2023 bygger på antaganden om fortsatt utveckling 

utifrån nuvarande befolkningsprognos. 

 Lokalinventering ht 2016: A-huset: har 9 klassrum som är små (mindre än 56 m2) = 

20 elever/klass. (pedagogiskt mått är 22,5 elever/klass).  Det är trångt, det saknas ar-

betsrum, det finns för få grupprum och det är mycket trånga kapprum.  Fritidsverk-

samhet finns i alla lokaler. Skolan är i stort behov av att skapa fler grupprum, lärarar-

betsplatser, konferensrum, och plats för administration samt elevplatser.   

 Elevantalet utgår från faktiskt antal elever maj -19. Tillkommande elever i förskole-

klass har minskats med 7 elever varje år som antas gå till friskola. 

 Personal: ca 80 personer arbetar på skolan. 

 

Det pågår en förstudie för en ny åk F-9 skola i Ljungskile. Den nya skolan beräknas till ca 

1000 elever med 4 paralleller i åk F-6 och 4-5 paralleller i åk 7-9. Den nya skolan skall ersätta 

nuvarande Ljungskileskolan och Linneaskolan. Enligt förstudien så beräknas den nya skolan 

vara färdig först 2027. Förstudien innehåller även en särskild plan för hur verksamhet och 

byggnation skall kunna genomföras samtidigt skall tas fram.  
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Elevantalet beräknas öka under de kommande åren och skolan behöver därför utökade lokaler 

innan den nya skolan är klar. Dessutom kommer det att behövas evakueringsmöjligheter un-

der byggtiden. 

 

 

Beräknat elevantal till Ljungskileskolan 2019-2028 
 

Ljungskile 

F-6 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

 

2026 

 

2027 2028 

F-klass  86 78 78 82 90 80 80 80 80 80 

år 1 58 86 78 78 82 90 80 80 80 80 

år 2 85 58 86 78 78 82 90 80 80 80 

år 3 80 85 58 88 78 78 82 90 80 80 

år 4 85 80 85 57 88 78 78 82 90 80 

år 5 74 85 80 84 57 88 78 78 82 90 

år 6 66 74 85 81 84 57 88 78 78 82 

totalt 534 546 550 548 557 553 576 568 570 572 

kapacitet 475 475 475 475 475 475 475 475 630 630 

differens -59 -71 -75 -73 -82 -78 -101 -93 60 58 

klasser 25 26 27 27 27 27 28 28 28 28  

 
 

Behov av ytterligare lokaler fram till en ny skola är färdig 

 
Ljungskileskolan har f n 26 klassrum.  Dock är klassrummen både i A-huset och i Björneborg 

små och det begränsar antalet elever till 20 elever/klass. Skolan är byggd som en 3-parallellig 

skola men redan nu är det 4 paralleller i fyra årskurser (åk 1-3). Det innebär att skolan är på 

väg att bli en 4-parallellig skola och det kommer att behövas ytterligare klassrum fram tills 

den nya skolan står färdig.  

 

Det är inte bara fler klassrum som behövs. Skolans övriga lokaler såsom grupprum, fritids-

rum, omklädningsrum till idrotten, lärararbetsrum, konferensrum m fl lokaler är otillräckliga. 

 

Behov av utökning av lokaler förutom klassrum 

 
Behov av utökning 2020-2025 

Klassrum Ht -20 fodras ytterligare ett klassrum för mellanstadiet. 

Ev. kan hkk-salen förändras till hemklassrum. (Hkk på 

Linneaskolan fungerar troligen inte p g a att där finns 

bara ett hkk-kök)   
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Grupprum Det saknas flera grupprum. (Grupprummen som finns 

används hela tiden även till ”kringverksamheten” 

(möten, samtal, böcker, material, specialundervis-

ning=kombi-rum)  

Läget är akut ht 2020. Fritids och skola samsas om 

lokalerna vilket gör att lärarna ej kan arbeta i klass-

rummen eftersom det saknas lärararbetsplatser. Viktigt 

att få arbetsrum.  

Ett grupprum har inretts som skolbibliotek.  

Ett grupprum kommer att avdelas för start av en sär-

skild undervisningsgrupp. 

 

Fritidslokaler   Är otillräckliga.  

 

Specialsalar   Det saknas rum för specialundervisning. 

 

Matsal Matsalen har utökats ht -17 med ytterligare en sal. Det 

är fortfarande trångt och med ökat elevantal ökar bris-

ten på plats. Ljudmiljön blir också hög. 

Mattiderna har komprimerats och barnen har ca 15-20 

minuter för att äta.  

Vid elevökning ht 2020 och framåt kommer det bli 

omöjligt att få plats. 

 

Idrottssal, omklädning – obs!!!! Det finns endast 2 st omklädningsrum och det är akut 

behov av minst ytterligare 2 st.  Det råder stor otrygg-

het där eftersom två klasser byter om samtidigt. 

Trångt. 

 

Idrottssalen fullbelagd hela dagarna, trots att de yngre 

eleverna inte har all sin idrottstid i hallen.  

 

Personalrum För litet 

 

Lärararbetsrum  Det är otillräckligt. Alla lärare har inte tillgång till en 

arbetsplats utan man använder klassrummen. Vilket 

krockar med fritids som har verksamhet här på em. 

 

Konferensrum/samtalsrum Saknas  

 

Skolbibliotek Ett grupprum har tagits för detta 

 

Förråd  Otillräckligt 
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Allmänt 
 

 A-huset: är i dåligt skick med trånga kapprum, små klassrum, otillräckligt personal-

rum och administrativa utrymmen samt avsaknad av grupprum och konferensrum.  

 Klockhuset: det finns 5 klassrum med 5 grupprum. Ytterligare ett klassrum kan bildas 

genom att ett stort grupprum delas i två mindre samt en vägg tas ned.  

 Paviljongen: ok 

 Björneborg: otillräcklig ventilation i hela huset. Det finns 4 st klassrum och behov av 

att omvandla ett av dem till fritidsrum.  

 Villan: fritidshem. Lokalerna är gamla och huset används enbart till fritidshem numera 

 Musikhuset: används till musikundervisning och kulturskolan. Går ej att kombinera 

med fritids p g a att instrument m m måste förvaras i rummen. 

 Idrottssal: Är otillräckligt med omklädningsrum. Akuta behov. Eleverna har ingen 

plats för sina ombyten och det skapar stor otrygghet. 

 Utemiljö: Parkeringsplatserna är otillräckliga 

 Ht -20 behövs ytterligare ett klassrum för mellanstadiet i Klocktornet 

 Grupprum – stor brist på hela skolan. Många elever fordrar möjlighet till avskildhet 

under delar av sin undervisning. 

 Björneborg måste rymma ”allt” eftersom det ligger lite vid sidan. 

 Parkeringsplatser – är otillräckliga 

 

Fortsatt planering 
 

 Förstudie del 1: Förslag gällande en ny skola för åk F-9 (BUN 190423). 

Skolan beräknas vara färdig 2027. Förstudien arbetar vidare med förslag 

till alternativa placeringar. 

 Förstudie, del 2: Plan för lokalanpassningar för att lösa behoven (både 

klassrum och övriga lokaler) fram till en ombyggd/ny skola är färdig. Be-

hov av ytterligare lokaler inför ht -20. Tidplan 2019. 

 Evakueringsplan: En plan för skolverksamheten under byggtiden fordras.  

 

 

 

 

 

Ingela Haglund Hansson 

Utredare  
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Underlag till Lokalförsörjningsplan 2019-2029 – Barn och utbildning 
 
 
Sammanfattning 
 
Barn och utbildnings underlag till Lokalförsörjningsplanen anger förvaltningens behov av lokaler de 
kommande åren för att dels kunna möta den ökande befolkningen och dels för att ersätta uttjänta 
(samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljöhänseende dåliga förskole- och 
skollokaler. I planen presenteras kapaciteten, dvs. antalet tillgängliga platser, befolkningsprogno-
ser samt en översikt över objekt under arbete för att möta de ökande behoven. 
 
Fram till 2017 har genomförandegraden av i investeringsplanen listade objekt varit mycket låg. 
Detta pekar på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp 
objekt som inte kunnat genomföras enligt den uppgjorda planen. Besluten har alltså gett en fel-
aktig bild av lokalplaneringen. 
 
Den lokalförsörjningsplan som nu ska fastställas måste, utifrån förvaltningarnas underlag, ta hän-
syn till genomförandekapaciteten i kommunen. Det är mycket viktigt att den tidplan som lokalför-
sörjningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund för investeringspla-
nen. 
 
Eftersom barn och elever kommer i den takt våra underlag visar är konsekvensen att lokalbehoven 
måste lösas på annat sätt med akuta lösningar i avvaktan på att ordinarie plan kan genomföras. 
Detta har skolan hittills ”lyckats” med genom att årligen ändra upptagningsområden, anpassa lo-
kaler för undervisning (t.ex borttagande och ombyggnad av bibliotek, förråd och korridorer för 
undervisning m.m.) Nu är alla dessa lösningar tagna i anspråk och situationen är att elever inte får 
plats i sina upptagningsområden utan det krävs skolskjutsar till skolor i andra områden. Vi har 
kommit till vägs ände med dessa ofta dåliga, provisoriska och tillfälliga lösningar. 
 
Under 2018 har en arbetsgrupp bestående av deltagare från barn och utbildnings- och samhäll-
byggnadsförvaltningarna tillsammans med avdelningen för strategisk samhällsplanering gemen-
samt tagit fram förslag till lösningar för att tillgodose grundskolans behov av kapacitet de närm-
aste tre åren (Grundskoleuppdraget). 
 
Förskola 2018 
I sept 2018 har 2 782 barn har plats i en förskola. Ytterligare 207 barn har plats i pedagogisk om-
sorg, totalt 2 989 barn. 90 % av samtliga 1-5 åringar efterfrågar plats. Mellan 2018-2027 väntas an-
talet 1-5 åringar öka med ytterligare 380 barn till 3 810 barn. Prognosen har dämpats något jäm-
fört med förra år (555 barn). Behoven är störst i område Ljungskile/Forshälla, Söder/Centrum och 
Herrestad. Under åren 2019-2022 tillkommer 594 beslutade och planerade platser men de kom-
mer inte att kunna täcka behoven då även uttjänta lokaler måste ersättas med nya. 
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Grundskola 
Grundskolan nådde 2011 sin lägsta volym och är sedan 2012 i kraftigt ökande. Idag är 6 742 elever 
inskrivna i grundskolan vilket är en ökning med 198 elever jämfört med 2017, 393 elever fler än 
2016 och hela 862 elever fler än 2015. Antalet elever beräknas fortsätta att öka både inom åk F-6 
och åk 7-9. Det betyder en fortsatt volymtillväxt i grundskolan och i fritidsverksamheten, dvs i två 
av våra verksamheter.  
 
För 2018-2022 pekar befolkningsprognosen för elever 6-12 år på en ökning med 5,7 % (jfr 2017 9,6 
%) och för 13-15 åringar med 11,1% (jfr 2017 13,2 %). Ser vi till perioden 2018-2027 så indikerar 
prognosen en ökning i åldersgruppen 6-15 år motsvarande 12 % (2017 19 %). Det innebär 825 fler 
elever än idag ( 2017 prognos 1250 elever). Den största ökningen beräknas ske i Ljungskile/Fors-
hälla och i centrala, södra och östra Uddevalla. I norra Uddevalla väntas en viss minskning. Bristen 
på platser inom grundskolan inom den närmaste 10-års perioden är alarmerande och utbyggnad 
av fler platser är nödvändigt att få till stånd inom snar framtid. 
 
Grundskola årskurs F-6 
I september var 4 832 elever inskrivna i årskurs F-6 skolorna. Det är en ökning med 160 elever jäm-
fört med 2017, 284 elever jämfört med 2016 och 497 elever jämfört med 2015. Nästan samtliga 
skolor är idag överfulla och elever får styras till andra skolor p.g.a. att man inte kan ta emot alla. 
Mellan 2018-2027 beräknas det tillkomma 420 elever. (Jfr prognos 2017 med 775 elever).  
 
Det behövs ytterligare platser utöver den beslutade utbyggnaden på Källdalsskolan och Ram-
nerödsskolan. Läget är särskilt alarmerande i Forshälla-Ammenäs där den största expansionen i 
kommunen sker. 
 
Grundskola årskurs 7-9 
1 958 elever är inskrivna i årskurs 7-9. Det är en ökning med 41 elever jämfört med för ett år sedan 
och med 233 elever jämfört med 2015. 2027 beräknas antalet 13-15 åringar ha ökat med ytterli-
gare 405 elever (465 i prognos 2017). Behoven skiljer sig åt mellan skolområdena och inför läsåret 
2019-2020 fattas platser vid Norgårdenskolan och Linneaskolan och ytterligare åtgärder måste vid-
tas. 
 
Gymnasieskola 
Gymnasieskolans lokalbehov är svårare än grundskolans att förutse beroende på att det påverkas 
elevernas val av skola, deras val av program och hur samverkansavtal mellan kommuner ser ut. 
Inom Fyrbodal finns nu ett s.k. ”fritt sök”, vilket betyder att ungdomarna fritt kan söka gymnasie-
utbildning i hela området och bli mottagna i första hand. Uddevalla gymnasieskola är populär och 
förändringen kan leda till fler sökande. Mot bakgrund av elevernas val av utbildningsinriktning 
måste en beredskap för relativt täta lokalanpassningar finnas. 
 
Elevantalet kommer att öka i gymnasieskolan och förberedelser för att kunna ta emot mellan 500 
och 1 000 fler elever inom en tioårsperiod måste starta omgående. 2027 beräknas antalet elever i 
gymnasieskolan ha ökat med 900 elever, varav 500 från Uddevalla. 
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Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningens lokalbehov är ännu svårare att förutspå beroende på att vuxenutbildning 
också påverkas av arbetsmarknadspolitiken, inte enbart utbildningspolitiken. Förändringar i sta-
tens satsningar kan på mycket kort tid påverka lokalbehovet uppåt eller nedåt. Här ställs krav på 
stor flexibilitet. 
 
 
Ingela Haglund Hansson 
Utredare 
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Inledning 
 
Barn och utbildnings organisation består av verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning inkl. SFI, särvux 
samt Yh). Verksamheten är expansiv och inom de närmaste tio åren väntas en fortsatt befolknings-
ökning för barn och ungdomar i kommunen. Detta kräver tillgång till fler lokaler som både erbju-
der en god arbetsmiljö för barn, elever och personal och en god lärandemiljö i enlighet med upp-
draget i skollag och läroplaner. Detta ställer krav på dels anpassning av nuvarande lokalbestånd 
och dels på nybyggnation av både förskolor och skolor. 
 
I lokalförsörjningsplanen redovisas varje verksamhet var för sig under rubrikerna  

 Nuläge 
 Barn och elevprognos 2018-2027 samt kort- och långsiktiga behov 
 Plan för utökning av kapaciteten för att möta förändringsbehovet 

 
1. FÖRSKOLOR 
 
1.1 Nuläge 
 
Antalet inskrivna barn i förskolan varierar under året. I augusti finns det flest platser att tillgå och i 
maj månad är det maximalt antal inskrivna barn. I maj var 3 295 barn placerade i förskolor och pe-
dagogisk omsorg och i september var det 2 989 barn. 
 
 
Beläggningsgraden dvs andel inskrivna barn av samtliga barn 1-5 år (inkl. inskrivna i pedagogisk 
omsorg) är i genomsnitt 90,2 % och varierar under året: 
 
Augusti:  85,7% 
Oktober:  88,5 %    (jfr med scb 87, 7%) 
Maj:  92,9 % 
 
Antal platser har endast ökat från 3 086 till 3 126 platser, dvs + 40 platser från 2017.  
Förskoleverksamheten bedrivs antingen av kommunen eller av en fristående huvudman. Samman-
taget finns 47 förskolor varav 24 är kommunala och 23 är fristående. Drygt 57 % av barnen går på 
en kommunal förskola och knappt 43 % i en fristående förskola. Utöver förskolor finns pedagogisk 
omsorg med dagbarnvårdare i kommunal och enskild regi. 
 
Kapacitet 
Förskolornas kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke och är fastställd utifrån lokalens byggna-
tion i avdelningar. Kapaciteten avser hela platser i blandade åldrar 1-5 år och utgångsläget är 18 
barn på heltid/avdelning. Kapacitetsmåttet ska ses som ett planeringsinstrument och avser ett 
önskat läge.  
 



 
 

Utredning  
 

6(35) 

2018-10-28  

  

 

 

Tab. 1 Förteckning över befintliga förskolor 
 

Förskolor 
Kapacitet 
2018 

Antal barn 
maj-18 

Antal barn 
sept-18 

Kapacitet 
2017 

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR         
Balladen  36 42 30 36 
Hovhult  72 83 69 72 
Helenedal ULNA AB 72 88 75 72 
Snäckan Ströms Slott AB 26 30 27 26 
Diamanten Svenska kyrkan 13 14 15 13 
Dalaberg 72 86 78 72 
Fjällräven (2  avd fr Bleket juni-16!) 85 77 65 90 
Myntet 36 41 32 36 
Fasseröd ULNA AB 90 103 96 90 
Bleket (stängt 3 avd juni-16!!) 36 28 31 36 

Killingen ULNA AB 58 62 62 58 
Jakobsberg 36 40 40 36 
Karlsberg 36 37 30 36 
TOTALT OMRÅDE NORR                             668 731 650 673 

     
FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER         
Skogslyckan 162 162 153 162 
Dahlgrenska ULNA AB 54 56 51 54 
Ängabo 36 43 37 36 
Smultronplantan, personalkoop 20 23 18 20 
Kurveröd ULNA AB 72 81 62 72 
TOTALT OMRÅDE VÄSTER 344 365 321 344 
     
OMRÅDE NORR/VÄSTER 1012 1096 971 1017 

 
FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER     
Parken 180 199 144 180 
Lancaster ULNA AB 72 86 75 72 
TOTALT OMRÅDE SÖDER 252 285 219 252 
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Förskolor 
Kapacitet 
2018 

Antal barn 
maj-18 

Antal barn 
sept-18 

Kapacitet 
2017 

FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM         
Kaprofolen Föräldrakooperativ 28 31 27 28 
Fisken personalkooperativ 27 26 26 27 
Skansen 108 100 91 108 
Hönseberget 32 32 28 32 
Frideborg 36 41 50 36 
OMRÅDE CENTRALA STADEN 231 230 222 231 
TOTALT OMRÅDE SÖDER/CENTRUM 483 515 441 483 

 

FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR         
Frida Förskola AB 108 82 113 108 
Stenbackeskolans Förskola 37 25 37 37 
Rosenhäll 36   19   
Äsperöd 72 78 71 72 
Klippan ULNA AB 72 80 76 72 
Lane Ryr 54 63 60 54 
TOTALT OMRÅDE ÖSTER/LANE RYR 379 328 376 343 

 

FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE         
Strumpan Matildaskolan AB 90 114 85 90 
Hemgården Svenska kyrkan 24 28 24 24 
Hälle 90 95 94 90 
Kärr 90 96 95 90 
TOTALT OMRÅDE LJUNGSKILE 294 333 298 294 

 
FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA-
AMMENÄS         
Prästgården Svenska Kyrkan 24 27 24 24 
Lustträdgården Personalkooperativ 65 55 58 65 
Forshälla 54 61 60 54 
TOTALT OMRÅDE FORSHÄLLA 143 143 142 143 
TOTALT OMRÅDE LJUNGSKILE/FORS-
HÄLLA 437 476 440 437 

 
 
 
 



 
 

Utredning  
 

8(35) 

2018-10-28  

  

 

 

Förskolor 
Kapacitet 

2018 
Antal barn 

maj-18 
Antal barn 

sept-18 
Kapacitet 

2017 
FÖRSKOLEOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP         
Källdal Matildaskolan AB 72 80 75 72 
Misteröd Matildaskolan AB 36 40 39 36 
Sunningevägen Matildaskolan AB 90 97 77 90 
Linet 72 63 56 72 
Norgården 36 45 35 36 
Herrestad-Norgården 72 63 68 72 
Klostergårdens Föräldrakooperativ 15 22 12 15 
Bokenäs 30 41 31 30 
Kreatören 108 104 116 108 
Hogstorp 45 45 45 36 
TOTALT HERRE-
STAD/BOKENS/HOGSTORP 576 600 554 567 

 

TOTALT FÖRSKOLOR 2887 3015 2782 2847 
Platser i Pedagogisk omsorg 239 280 207 239 

     

TOTALT I FÖRSKOLOR/         
PEDAGOGISK OMSORG 3126 3295 2989 3086 

 
Kursiv=fristående enhet. 
 
Kommentar: 
Det har endast tillkommit 40 förskoleplatser mellan 2017-2018 : 
 
Rosenhäll  36 pl , 2 nya avdelningar 
Hogstorp   9  ”    platsantalet har justerats från 36 till 45 platser 
Fjällräven -5  ”     platsantalet har justerats från 90 till 85 platser 
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1.2 Barn och elevprognos 2018-2027  samt kort- och långsiktiga behov 
 
Befolkningsprognoserna i geografiska delområden sträcker sig fram till år 2022 och för kommunen 
som helhet t o m 2027. I tabellen redovisas befolkningsutveckling, beläggningsgrad 90 % (inkl. pe-
dagogisk omsorg) befintlig, beslutad och långt gången planerad kapacitet samt differensen mellan 
tillgång och efterfrågan på förskoleplatser. 
 
Tab. 2 Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2022 i förskoleområden 
 

Förskola 1-5 år 2018 2019 2020 2021 2022 

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR           
Befolkning 1-5 år 825 780 760 755 755 
behov  av plats 90 % 743 702 684 680 680 
Kapacitet  578 596 596 682 682 
Diff kapacitet-behov -165 -106 -88 3 3 

 
FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER           
Befolkning 1-5 år 445 450 450 450 460 
behov  av plats 90 % 401 405 405 405 414 
Kapacitet 434 434 542 528 528 
Diff kapacitet-behov 34 29 137 123 114 
       
FÖRSKOLEOMRÅDE NORR/VÄSTER           
Befolkning 1-5 år 1270 1230 1210 1205 1215 
behov  av plats 90 % 1143 1107 1089 1085 1094 
Kapacitet 1012 1030 1138 1210 1210 
Diff kapacitet-behov -131 -77 49 126 117 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER           
Befolkning 1-5 år 180 195 210 215 225 
behov  av plats 90 % 162 176 189 194 203 
Kapacitet 252 252 252 252 252 
Diff kapacitet-behov 90 77 63 59 50 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM           
Befolkning 1-5 år 145 155 160 175 175 
behov  av plats 90 % 131 140 144 158 158 
Kapacitet 231 231 285 285 285 
Diff kapacitet-behov 101 92 141 128 128 
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Förskola 1-5 år 2018 2019 2020 2021 2022 
FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER/CENTRUM           
Befolkning 1-5 år 325 350 370 390 400 
behov av plats 90 % 293 315 333 351 360 
Kapacitet 483 483 537 537 537 
Diff kapacitet-behov 191 168 204 186 177 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR           
Befolkning 1-5 år 520 500 490 495 510 
behov av plats 90 % 468 450 441 446 459 
Kapacitet 379 379 379 415 415 
Diff kapacitet-behov -89 -71 -62 -31 -44 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE           
Befolkning 1-5 år 388 396 418 440 456 
behov av plats 90 % 349 356 376 396 410 
Kapacitet 294 312 312 312 420 
Diff kapacitet-behov -55 -44 -64 -84 10 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA/ 
AMMENÄS           

Befolkning 1-5 år 238 256 270 284 285 
behov av plats 90 % 214 230 243 256 257 
Kapacitet 161 161 269 269 269 
Diff kapacitet-behov -53 -69 26 13 13 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE/ 
FORSHÄLLA/AMMENÄS           

Befolkning 1-5 år 626 652 688 724 741 
behov av plats 90 % 563 587 619 652 667 
Kapacitet 455 473 581 581 689 
Diff kapacitet-behov -108 -114 -38 -71 22 
            
FÖRSKOLEOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP           

Befolkning 1-5 år 675 690 695 710 720 
behov av plats 90 % 608 621 626 639 648 
Kapacitet 576 576 576 618 618 
Diff kapacitet-behov -32 -45 -50 -21 -30 
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Tab. 3 Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2027 i förskoleområden 
 

Förskola 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
0 år 650 675 700 720 740 750 750 745 735 735 
1-5 år 3430 3445 3480 3545 3605 3 640 3 715 3 765 3 800 3 810 
90 % 1-5 år 3087 3101 3132 3191 3245 3276 3344 3389 3420 3429 
Kapacitet* 2905 2941 3211 3361 3469 3469 3469 3469 3469 3469 
Differens** -182 -160 79 170 224 193 125 80 49 40 

 
Kommentar: Kapacitet*  är befintlig, beslutad och under förstudie 
 
Följande 594 nya förskoleplatser tillkommer under 2019-2022. Samtidigt kommer en del av plat-
serna att ersätta uttjänta lokaler. 
  18 pl Förskolebuss Hovhult 
108 pl Söndagsvägens förskola 
  72 pl Blekettomten 
108 pl Killingetomten 
-96 pl avgår från nuvarande Killingen och Bleket 
 54 pl Skansens förskola 
 36 pl Äsperöds förskola 
 18 pl Förskolebuss Ljungskile 
108 pl Hälle 2, Ljungskile 
 18 pl Modul Sundstrand ( 36-18) 
108 pl Sundstrands förskola 
 42 pl Bokenäs förskola 
(108 pl) Dalaberg 1:1 bör byggas under förutsättning att den ersätter dåliga och uttjänta  

lokaler, inte för att i första hand utöka kapaciteten 
 
Observera att ett antal av redan befintliga samt föreslagna platser är av tillfällig art i modulbyggna-
der, dvs de är begränsade i tid. 
 
Befolkningsprognosen visar på 3 430 barn 1-5 år 2018. Under perioden 2018-2022 beräknas en ök-
ning med 175 barn (5 %) och fram till 2027 med 380 barn (11 %).  Prognosen har skrivits ned jäm-
fört med 2017:s prognos (315 barn fram till 2021 ( 9 %) och med 555 barn (16 %) fram till 2026). 
 
Tab. 4  Befolkningsutveckling per förskoleområde 2018-2022 
 

Förskoleområde Prognos 
Norr/Väster -55 
Söder/Centrum +75 
Öster/Lane Ryr -10 
Ljungskile/Forshälla +115 
Herrestad/Hogstorp/Bokenäs +45 
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1.3  Plan för utökning av kapaciteten för att möta förändringsbehovet 
 
Inom förvaltningen pågår, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, ett arbete med att 
planera lokalbehovet på kort och lång sikt. Följande utökningar är beslutade/planerade/tänkbara i 
närtid (2019-2022): 
 
Tab. 5  Förslag till utbyggnad av förskoleplatser 
 

Område/ utökning                
2019-2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
tidsplan 

Norr/Väster 
+ 210 pl + 108? 18 Förskolebuss Hovhult vt 2019 

  108 
Söndagsvägen 6 avd.  
Nybyggnad.  

Vt 2020 Projektering på-
går 

  72 
Blekettomten, 4 avd . Nybyggnad. 
Fristående 

ht 2021. Förstudie 
 beställd. 

 108 
Killingentomten, 6 avd. 
Nybyggnad?  

ht 2021. Detaljplanear-
bete pågår 

  -96 
Avgår 58 pl Killingen och 36 pl i 
Bleketkyrkan. Nettotillskott: 86 pl   

? 
108? 

Dalaberg 1:1  
Nybyggnad, 6-8 avd 

2022-2023?? 

Söder/Centrum 
+ 54 

54 
 

? 

Skansen ombyggnad 
 
Ny förskola i centrum 

vt 2020. Förstudie  
beställd 
Behovsanalys 

Öster/Lane-Ryr        

36 pl?  
 

36 
 

 

Ny Äsperöds förskola , 6 avd.  
Ersätta nuvarande 4 avd.  
 

Vt 2021? Detaljplanear-
bete pågår –  
Evakuering!!! 

Ljungskile/Forshälla 
+ 252? 18 Förskolebuss. Ljungskile  vt 2019 

 108 Hälle 2, 6-8 avd. Nybygge ht  2022? 
  36 Modul Sundstrand, 2 avd,   vt 2019 
         -18 Avgår 1 avd i Forshälla förskola   

  

108 
 
 
 

Sundstrand 3- 6 avd.  
Nybyggnad. 
+ 108 pl - ev 72 pl i Forshälla? 

ht 2020. Projektering 
pågår. 
 
 

Herrestad/Bokenäs/ 
Hogstorp 
+ 41? 

42 
 
 

Bokenäs, nybyggnad, 4 avd  
 
 

2021? Detaljplane- 
arbete pågår. 
Behovsanalys inför för-
studie. 
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Diagram 1. Jämförelse mellan antal barn 1-5 år samt beslutad och planerad/tänkbar utbyggnad 
 

 
 
 
Behov utifrån arbetsmiljö och verksamhetsekonomi 
Diagrammet ovan visar beslutad och planerad kapacitet om 594 platser. Utöver behovet av fler 
platser är det mycket angeläget att ersätta uttjänta förskolelokaler. Delar av  kapacitet måste an-
vändas till att dels ersätta den dåliga arbetsmiljön på flera förskolor och dels ”lösa in” förskolor 
som är små och oekonomiska att driva. 
 
Flera av de befintliga förskolorna har passerat det datum då de enligt normal fastighetsförvaltning 
borde bytas ut eller byggas om. De har dålig arbetsmiljö för barn och personal, har dåliga energi-
lösningar och ett ökande underhållsbehov. Fastighetsavdelningen presenterade för snart tio år se-
dan en lista på förskolor som behövde ersättas inom en relativt kort period. De flesta av dessa har 
inte gjorts något åt sedan dess utöver nödvändiga underhållsåtgärder. Dessa enheter har funnits 
med barn och utbildningsförvaltningens behovsredovisningar sedan dess men har fått skjutas på 
framtiden då investeringsmedel inte tillförts. Situationen riskerar att leda till anmärkningar från 
Arbetsmiljöverket. 
 
En annan orsak till att det är angeläget att ersätta gamla och dåliga lokaler med nya är att flera av 
de befintliga förskolorna är små med få avdelningar. Små förskolor leder till högre driftskostnader 
eftersom de kräver en högre bemanning för att klara öppettiderna. Vid sidan av att dessa ofta är 
dåliga ur arbetsmiljösynpunkt är de också onödigt dyra att driva personalkostnadsmässigt. Det 
finns alltså dubbelt skäl att åtgärda dessa. 
 
Konsekvensanalys förskola 
Som beräkningarna visar finns goda möjligheter att tillskapa den kapacitet som krävs för att möta 
befolkningsökningen fram till 2023. En del av den angivna kapacitetsökningen är av tillfällig karak-
tär (moduler) och en noggrannare genomgång av de olika projekten krävs för att avgöra vilka sats-
ningar som är långsiktigt bäst ur verksamhetsmässig och ekonomisk synvinkel. viktiga. Dock är till-
gången på platser ojämn fördelad inom kommunen.  
 
Efter 2022 finns inga konkreta förslag till fortsatt utbyggnad. Det är viktigt att i god tid planera för 
detta. 
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2.  GRUNDSKOLOR 
 
2.1  Grundskoleutredningen 
 
Mot bakgrund av bristen på skollokaler tillsattes under våren 2018 en särskild utredning med upp-
drag att ta fram en kapacitetsplan (lokaler) för kommunens förmåga att de kommande 3 åren 
möta de ökade volymerna av elever inom grundskolan. I uppdraget ingår även att definiera möjlig 
plats/platser för ytterligare ny centralt belägen grundskola i syfte att kunna påbörja framtida ge-
nomförande/byggnation. 
 
Fortsatta aktiviteter för genomförande de kommande tre åren 
 

Område Skola Aktivitet Status 
Ljungskile/Forshälla Linneaskolan åk 7-9 Förstudie utökning t o m 2024 i 

Ljungskile Folkhögskola alt. moduler 
Pågår 

Ljungskile/Forshälla Ljungskileskolan åk F-9 Förstudie ny skola Pågår 
Ljungskile/Forshälla Ljungskileskolan åk F-6 

Forshällaskolan åk F-6 
Förstudie för evakuering och utök-
ning i moduler vid Ljungskileskolan  

BoU 
behovsanalys 

Norr/Väster Ramnerödsskolan åk F-6 Förstudie utökning i moduler vid 
Norrskolan 

Pågår 

Herrestad Norgårdenskolan åk 7-9 Förstudie för elev- och personalytor Pågår 
Centrum Centrumskola åk F-9 Behovsanalys och förstudie BoU behovsanalys 

 
Övriga aktiviteter som behöver påbörjas/genomföras i ett långsiktigt perspektiv 
 

Område Skola Aktivitet Status 
Ljungskile/  
Forshälla 

Forshälla/Ammenäs Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 (om-, till-,  nybyggnad) 

Bou vt -19 

Norr/Väster Sandersdal åk F-3 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 för om-och tillbyggnad. 

Bou vt -19 

Norr/Väster Unneröd åk 4-6 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 för om- och tillbyggnad. 

Bou vt -19 

Norr/Väster Västerskolan åk 4-9 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 för om-, till-  
nybyggnad. 

Bou vt -19 

Herrestad/Bokenäs Norgårdenskolan F-9 
Herrestadsskolan  F-6 
Grundsärskola  7-9 
Träningsskola 7-9 

Behovsanalys &förstudie för om- 
och tillbyggnad 

Bou vt -19 

Herrestad/Bokenäs Bokenässkolan åk F-6 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 (ombyggnad) 

Bou vt -19 

Öster/Lane Ryr Äsperödsskolan åk F-9 
alt F-9 

Behovsanalys &förstudie för skola 
(om- och till byggnad) 

Bou vt -19 
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2.2  Grundskolor åk F-6  Nuläge 
 
I september 2018 var sammanlagt 4 832 elever inskrivna i åk F-6, varav 34 elever i grundsärskolan. 
Det är 160 fler elever än i september 2017 och 497 fler elever än i september 2015. Det finns sam-
manlagt 19 skolor, varav 16 är kommunala och 3 är i enskild regi. 
 
Barn och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att grundskolan skall vara organiserad i åk F-6 
och åk 7-9. Detta är en medveten organisering som följer kursplanernas indelning och tar hänsyn 
till att betygssättning sker i årskurs 6. På grund av lokalbristen inför läsåret 2016 tvingades BUN 
frångå denna organisering och beslutade att flytta åk 6 på några skolor till åk 7-9 skolor (Väster-
skolan och Ramnerödsskolan).  
 
En annan följd av elevökningarna är att några skolor har blivit så stora med många elever och barn 
på fritids samt mycket personal att de har fått delas i två enheter vardera; åk F-3 och åk 4-6 (Her-
restadsskolan och Ljungskileskolan). Elevökningen har även medfört att det har införts biträdande 
rektorstjänster på flera skolor. 
 
Kapacitet 
Grundskolornas kapacitetsmått skall ses som ett riktmärke och är fastställt utifrån lokalens bygg-
nation, arbetsmiljöfaktorer, antal elever/skolår samt antal paralleller i årskursen. Kapaciteten be-
räknas utifrån genomsnittliga klasstorlekar som är 22,5 i åk F-6 och 27,5 i åk 7-9. Det blir alltså en 
”modellberäknad” kapacitet. Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser beror på årskursernas 
storlek och val av skola. I vissa fall begränsar klassrummens storlek gruppstorleken. Samtidigt har 
klasstorleken på flera skolor ökat till följd av lokalbristen. 
 
Tab.6  Förteckning över befintliga åk F-6 skolor 
 

Grundskolor åk F-6 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 
Kapacitet 

2017 
Antal elever 

sept 2017 
SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER         
Norrskolan 315 340 315 343 
Dalabergsskolan F-5 315 296 315 293 
Hovhultsskolan 280 269 280 250 
Unnerödsskolan F-5 inkl Östanvind (36 pl) 210 260 210 254 
Sandersdalsskolan F-5 280 273 280 279 
Västerskolan musik 4-6 75 43 75 67 
temporära lokaler         
Ramneröd åk 6 Dalaberg 55 44 55 34 
Västerskolan åk 6 fr Sandersdal-Unneröd,modul 75 88 75 75 
Unnerödsskolan, modul 45   45   
TOTALT NORR/VÄSTER 1650 1613 1650 1595 
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Grundskolor åk F-6 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 
Kapacitet 

2017 
Antal elever 

sept 2017 
SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM         
Sommarhemsskolan åk F-6 315 343 315 333 
TOTALT SÖDER/CENTRUM 315 343 315 333 
          
SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR         
Äsperödsskolan 473 295 473 263 
Lane-Ryr 158 153 158 149 
TOTALT ÖSTER/LANE RYR 631 448 631 412 
          
SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA         
Hällebergsskolan 70 56 70 61 
Ljungskileskolan 475 505 425 496 
Forshällaskolan 300 285 274 254 
TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA 845 846 769 811 
          
SKOLOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP         
Norgårdenskolan åk F-6 270 272 270 252 
Herrestadsskolan 360 442 360 415 
Hogstorpsskolan 158 144 158 130 
Bokenässkolan (inkl modul) 205 204 205 213 
TOTALT HERRESTAD/HOGSTORP/BOKENÄS 993 1062 993 1010 

 
GRUNDSÄRSKOLA ÅK 1-6 34 46 34 47 
          
FRISKOLOR I CENTRUM         
Fridaskolan åk F-6 364 360 364 355 
Stenbackeskolan åk F-6 114 114 95 109 
Kapacitet  478 474 459 464 

TOTALT åk F-6 4946 4832 4851 4672 
 
Kommentar: 

 Temporära platser redovisas särskilt ( åk 6 från Dalaberg i Ramneröds 7-9, åk 6 från San-
dersdal och Unneröd i Västerskolan, extra modul på Unneröd). 

 Friskolorna Fridaskolan och Stenbackeskolan redovisas som ”eget område” eftersom de tar 
emot elever från hela kommunen. Däremot redovisas Hällebergsskolan lokalt inom 
Ljungskileområdet. 
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 Ljungskileskolan har utökats med 2 klassrum 2018. En ny åk F-9 skola planeras vara klar 
2023-2024 med 630 platser i åk F-6  (utökning med 155 platser jämfört med idag). 

 Samtliga skolor (utom Hogstorp och Lane Ryr) har förtätats för att skapa fler elevplatser. 
Dock finns det små möjligheter att skapa ”övriga utrymmen” såsom grupprum, elevytor, lä-
rararbetsrum etc. Verksamheten ställer krav på att kunna erbjuda goda lärandemiljöer där 
det förutom tillräckligt stora klassrum måste finnas tillgång till grupprum och andra utrym-
men som gör det möjligt att dela upp och undervisa eleverna enskilt och i mindre grupper. 
Detta saknas i tillräcklig omfattning.  

 Elevantalet på vissa skolor begränsas även av att idrottshall, matsal och kök och slöjdsalar är 
otillräckliga. 

 Flera tillfälliga klassrum har tillskapats av ”övriga utrymmen” i skolorna under 2016-2018: 
 

- 1 klassrum Dalabergsskolan ombyggnad av bibliotek/grupprum 
- 6 klassrum Västerskolan modulhus för årskurs 4-6 
- 1 klassrum Unnerödsskolan förhyrning av f d Östanvindsskolans lokal 
- 1 klassrum Forshällaskolan ombyggnad av skolbibliotek/grupprum 
- I klassrum Forhällaskolan flytt av en förskoleavdelning till modul vid Sundstrand 
- 1 klassrum Ljungskileskolan ombyggnad av EHT/grupprum 
- 2 klassrum Ljungskileskolan ombyggnad av f d kommunbibliotek 

 
Fritidshem 
Alla åk F-6 skolor har även fritidshem före och efter skoltid samt under skollov. I september var  
2 882 barn inskrivna (varav 417 i fristående enheter). 80 % av de inskrivna barnen går i åk F-3. Fri-
tidshemmen har inga egna lokaler i skolorna utan de är inrymda i klassrummen och övriga gemen-
samma lokaler i skolan. På flera skolor är det mycket trångt, 9 av 14 kommunala skolor har mellan 
160-280 elever inskrivna på fritids. 
 
2.3  Elevprognos årskurs F-6 2018-2027 samt kort- och långsiktiga behov 
 
Tab. 7  Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2022 i skolområden 
 
Grundskola åk F-6 2018 2019 2020 2021 2022 

SKOLOMRÅDE NORR           

Befolkning 6-12 år 1205 1180 1160 1150 1145 

Kapacitet,beslutad o temporär 965 1040 1040 1040 1225 
Diff kapacitet-behov -240 -140 -120 -110 80 

      
SKOLOMRÅDE VÄSTER           
Befolkning 6-12 år 640 625 650 645 650 
Kapacitet,beslutad o temporär 685 685 685 685 565 
Diff kapacitet-behov 45 60 35 40 -85 
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Grundskola åk F-6 2018 2019 2020 2021 2022 
SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER           

Befolkning 6-12 år 1845 1805 1810 1795 1795 
Kapacitet,beslutad 1475 1475 1475 1475 1790 
Kapacitet, temporär 175 250 250 250 0 
Diff kapacitet-behov -195 -80 -85 -70 -5 

      
SKOLOMRÅDE SÖDER-CENTRUM           
Befolkning 6-12 år 325 330 355 360 360 

Kapacitet,beslutad 315 315 315 315 315 
Diff kapacitet-behov -10 -15 -40 -45 -45 

      
SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR           
Befolkning 6-12 år 730 740 765 790 810 
Kapacitet,beslutad 631 631 631 631 631 
Diff kapacitet-behov -99 -109 -134 -159 -179 

      
SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE           
Befolkning 6-12 år 590 625 650 655 655 
Kapacitet,beslutad 545 545 545 545 545 
Diff kapacitet-behov -45 -80 -105 -110 -110 

      
SKOLOMRÅDE FORSHÄLLA/AMMENÄS           
Befolkning 6-12 år 310 340 360 390 415 
Kapacitet,beslutad 300 300 300 300 300 
Diff kapacitet-behov -10 -40 -60 -90 -115 

      
SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/ 
FORSHÄLLA/AMMENÄS           

Befolkning 6-12 år 900 965 1010 1045 1070 
Kapacitet,beslutad 845 845 845 845 845 
Diff kapacitet-behov -55 -120 -165 -200 -225 
            

SKOLOMRÅDE HERRESTAD 
/BOKENÄS/HOGSTORP           

Befolkning 6-12 år 1080 1075 1100 1120 1125 
Kapacitet,beslutad 993 993 1158 1158 1158 
Diff kapacitet-behov -87 -82 58 38 33 
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Tab.8  Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2027 i skolområden 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
antal elever 6-12 år 4880 4915 5040 5110 5160 5190 5190 5205 5250 5300 
kapacitet, beslutad 4259 4259 4424 4424 4739 4739 4739 4739 4739 4739 
kapacitet, temporär 175 250 250 250 0 0 0 0 0 0 
kapacitet, friskolor i centrum 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 
kapacitet i grundsärskola 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Diff kapacitet-behov 66 106 146 76 91 61 61 46 1 -49 

 
Kommentar: 
Befolkningsprognosen visar på en ökning med 280 elever fram till 2022 och med ytterligare 140 
elever fram till 2027, totalt 420 elever fram till 2027. Antalet elever ökar i samtliga området utom i 
område Norr. Största ökningen sker i område Forshälla/Ammenäs. 
 
Tab. 9 Befolkningsutveckling 6-12 år 2018-2022 
 

Skolområde Prognos 
Norr/Väster -50 
Söder/Centrum +35 
Öster/Lane Ryr +80 
Ljungskile/Forshälla +170 
Herrestad/Hogstorp/Bokenäs +45 

  
Område Norr/Väster 
2019-2022: Ett nytt upptagningsområde Ramnerödsskolan skall bildas i syfte att påbörja processen 
med att ta in elever fr  o m förskoleklass till den nya skolan.  
2021: Skall utredas om antalet platser på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan skall minskas till 
följd av arbetsmiljöskäl. Båda skolorna blir i så fall 3-parallelliga med årskurs F-3 respektive 4-6.  
2022: När de tillfälliga modulerna på Västerskolan och Unnerödsskolan avyttras påverkas situat-
ionen i området. 
 
Område Källdal/Norgården/Herrestad:  
2020: Med tanke på den förväntade elevökningen bör Herrestadsskolans lokaler räknas in även 
när Källdalsskolan tillkommer. I samband med detta föreslås att det bildas ett nytt skolområde 
Källdals-området. Syftet är att skapa goda och likvärdiga villkor för eleverna vid alla tre skolorna; 
Källdal, Norgården och Herrestad. 
 
Område Öster/Lane Ryr:  
2019: Äsperödsskolan skall byggas om/renoveras till årskurs F-9 alt. till fler klasser i årskurs F-6. 
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Befolkningsökningen och kapaciteten visas i nedanstående diagram för kommunen som helhet. 
 
Diagram 2. Befolkningsprognos och kapacitet, skolor årskurs F-6 2018-2027 

 
Hela kommunen 

 
 
Kommentar: 
Diagrammet visar elevtalsutvecklingen, befintlig och temporär kapacitet. 
 
2.4  Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i årskurs F-6 
 
Det är mer komplicerat att beräkna behov av skolplatser än förskoleplatser. Dels är sambandet 
mellan befolkning och kapacitet starkare inom respektive område i förskolan än i grundskolan. 
Grundskolan har under flera år arbetat med den s.k. ”önska-skola-processen”, vilket innebär att 
föräldrar har fått önska skolplacering för sitt barn inför start i förskoleklass (6-åringar) och inför 
årskurs 7 (13-åringar). Denna möjlighet att själva kunna önska plats är numera kraftigt begränsad 
på grund av platsbristen på skolorna. Dels finns inte fristående skolor fördelade mellan de geogra-
fiska områdena på samma sätt som inom förskolan, vilket gör att elevrörelserna mellan områdena 
är större inom skolan än inom förskolan. Det betyder att sambandet mellan befolkning och ”efter-
frågan” är svagare i grundskolan, vilket i sin tur gör planeringen av var utökad kapacitet ska place-
ras svårare. 
 
Antalet elever i årskullarna varierar och skolorna skall ha beredskap att kunna ta emot alla bli-
vande 6-åringar till förskoleklass. Förskoleklassen är fr o m höstterminen 2018 obligatorisk vilket 
innebär att inga 6-åringar går kvar i förskolor längre.  
 
Sammantaget medför detta fortsatta ansträngningar eftersom skolorna är i princip överfulla. 
Grundskolekontoret arbetar med en noggrann analys av skolornas lokalbehov både utifrån elevök-
ningen samt antal elever i fristående skolor, arbetsmiljöhänseende för både elever och personal 
och lokalmässiga nödvändigheter av att kunna anpassa undervisningen till elevers olika behov. 
Analysen pekar på ett större behov av platser än vad ovanstående behovsanalys visar. Då 
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elevantalet skiljer sig åt i olika årskurser ger totalbilden inte det verkliga behovet. Likaså att det 
kan finnas ledig kapacitet i skolor som ”ligger i fel områden”. I arbetet med lokalplanering på kort 
och lång sikt är följande utökningar beslutade/planerade/tänkbara i närtid (2019-2022): 
 
Tab. 9  Förslag till utbyggnad av skolplatser i årskurs F-6 
 
Område/ utökning                
2019-2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
Tidsplan 

Norr/Väster 315 Ramneröd, om-, till- och  
nybyggnad 

ht 2022. Projektering på-
går 

  -95 Unnerödsskolan, ny org åk 4-6  Behovsanalys vt 2019  in-
för ny förstudie 

  -45 Sandersdalsskolan, ny org åk F-3 Behovsanalys vt 2019  in-
för ny förstudie 

Söder/ Centrum 315 Söder/Centrum, nybyggnad 
Grundskoleutredningen 
ny Centrumskola.  
Behovsanalys vt 2019 

Öster/        Lane-Ryr   Äsperödsskolan. Ombyggnad för           
åk F-6 alt åk F-9 

Behovsanalys vt 2019  in-
för ny förstudie 

Ljungskile/  
Forshälla 155 Ljungskile, nybyggnad ht 2023. Förstudie  

pågår. 
155   Temporär lösning fodras.          2020-2023 
  

 
Forshällaskolan. Fodras om-, 
till- eller nybyggnad för att  
klara behoven. 

Behovsanalys vt 2019  in-
för förstudie 

  Temporär lösning fodras tills nya 
platser tillkommer. ht 2020-2023? 

  Ny permanent lösning för Fors-
hälla/Råssbyn måste fram! 

  

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 
 
 
 
 

165 
 
 
 
 
 

Källdalsskolan. Nybyggnad. Ett nytt 
upptagningsområde Källdal (Nor-
gården-Källdal) bör bildas. 
 
Bokenässkolan, om- och  
tillbyggnad 

ht  2020 Byggnation  
pågår. 
 
 
Behovsanalys vt 2019  
inför förstudie 

 
Kommentar: 
Källdalsskolans tänkta tillskott om 165 platser är redan delvis intecknat p.g.a. överinskrivning på 
Herrestadsskolan (idag 442 elever på 360 platser). 
 
Antalet elever och kapaciteten skiljer sig åt mellan områdena. Det är brist på platser i de kommu-
nala skolorna i samtliga områden. 
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3. GRUNDSKOLOR ÅRSKURS 7-9 
 
3.1  Nuläge 
 
I september 2018 var 1 910 elever inskrivna i åk 7-9.  29 elever går i grundsärskolan. Elevantalet 
har ökat sedan 2015, främst till följd av att många nyanlända elever har kommit. I september i år 
är det 263 fler elever inskrivna än i september 2015. Det finns sammanlagt 8 st åk 7-9 skolor, varav 
5 är kommunala och 3 är i enskild regi.  Grundskolornas organisering i åk F-6 och åk 7-9 fick ändras 
ht 2016 till följd av lokalbrist i åk F-6 skolor. Ramnerödsskolan och Västerskolan har nu elever i åk 
6 (från Dalaberg, Sandersdal och från Unneröd).  
 
Kapacitet 
Kapaciteten på åk 7-9 skolorna beräknas utifrån en genomsnittlig klasstorlek på 27,5 elever/klass. 
Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser varierar dock på samma sätt som i åk F-6 skolorna 
till följd av elevantalet i de olika årskurserna samt val av skola. Även klassrummens storlek begrän-
sar klassernas storlek. Kapaciteten är också beroende av möjligheterna att skapa bra lärandesitu-
ationer för att undervisa elever enskilt eller i mindre grupper. 
 
Tab. 10  Förteckning över befintliga årskurs 7-9 skolor 
 

Grundskolor åk 7-9 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 
Kapacitet 

2017 
Antal elever 

sept 2017 
SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER         
Västerskolan åk 7-9 385 344 385 383 
Ramnerödskolan åk 7-9 (- 55 pl till Dalaberg åk 6) 275 248 275 229 
TOTALT NORR/VÄSTER 660 592 660 612 
          
SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM         
Sommarhemsskolan åk 7-9 360 373 360 359 
TOTALT SÖDER/CENTRUM 360 373 360 359 
          
SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR         
(Äsperödsskolan åk 7-9) 0 0 0 0 
TOTALT ÖSTER/LANE RYR ( TILL SOMMARHEMMET)         
          
SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA         
Hällebergsskolan 30 30 30 28 
Linneaskolan åk 7-9 225 230 225 210 
TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA 255 260 255 238 
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Grundskolor åk 7-9 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 
Kapacitet 

2017 
Antal elever 

sept 2017 
SKOLOMRÅDE HERRESTAD/BOKENÄS/HOGSTORP         
Norgårdenskolan åk 7-9 412 406 412 379 
TOTALT HERRESTAD/HOGSTORP/BOKENÄS 412 406 412 379 
          
GRUNDSÄRSKOLA ÅK 1-6 37 29 37 37 
          
FRISKOLOR I CENTRUM         
Fridaskolan åk 7-9 216 206 216 203 
Stenbackeskolan åk 7-9 44 44 48 44 
Kapacitet  260 250 264 247 

 

TOTALT åk 7-9 1984 1910 1988 1872 
 
Kommentar: 
 Dalabergsskolans elever i åk 6 är medräknade på Ramnerödsskolan 
 Sandersdals och Unneröds elever i åk 6 är medräknade på Västerskolan 
 Friskolorna i centrum redovisas för sig i ”eget område” då deras elever kommer från alla om-

råden. 

 
3.2  Elevprognos årskurs 7-9  2018-2027 samt kort- och långsiktiga behov 
 
Tab. 11  Befolkningsprognos och beslutad kapacitet 2018-2022 i skolområden 
 
Grundskola åk 7-9 2018 2019 2020 2021 2022 
SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER      

Befolkning 13-15 år 720 720 750 760 760 
Kapacitet, beslutad 660 660 660 660 715 
Diff kapacitet-behov -60 -60 -90 -100 -45 

      
SKOLOMRÅDE SÖDER-CENTRUM      

Befolkning 13-15 år 130 140 145 150 155 
Kapacitet, beslutad 360 360 360 360 360 
Diff kapacitet-behov 230 220 215 210 205 

      
SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR      

Befolkning 13-15 år 305 310 325 330 335 
Kapacitet, beslutad 0 0 0 0 0 
Diff kapacitet-behov -305 -310 -325 -330 -335 
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Grundskola åk 7-9 2018 2019 2020 2021 2022 
SKOLOMRÅDE  
SOMMARHEMSSKOLAN 

     

Befolkning 13-15 år 435 450 470 480 490 
Kapacitet, beslutad 360 360 360 360 360 
Diff kapacitet-behov -75 -90 -110 -120 -130 

      
SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/  
FORSHÄLLA 

     

Befolkning 13-15 år 360 365 370 405 430 
Kapacitet, beslutad 255 375 375 375 375 
Diff kapacitet-behov -105 10 5 -30 -55 
       

SKOLOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP 

     

Befolkning 13-15 år 415 435 450 460 465 
Kapacitet,beslutad 412 412 412 412 412 
Diff kapacitet-behov -3 -23 -38 -48 -53 

      
Tab. 12. Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2027 hela kommunen 
 
Totalt åk 7-9  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Totalt 13-15 år 1 930 1 970 2 040 2 105 2 145 2 200 2 265 2 330 2 320 2 335 
kapacitet, beslutad 1687 1687 1687 1687 1742 1742 1887 1887 1887 1887 
kapacitet, temporär 0 120 120 120 120 120 0 0 0 0 

kap, friskolor centrum 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 

kap i grundsärskola 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Diff kapacitet-behov 54 134 64 -1 14 -41 -81 -146 -136 -151 
 

Förändring av kapaciteten: 
 

 Område Herrestad/Bokenäs/Hogstorp 
  2017: Norgårdenskolan har utökades med utökas med 3 klassrum platser (bibliotek) till  
  följd av elevökning i årskurs 7. 

 
 Område Ljungskile/Forshälla 

  2017: Linneaskolan utökades med 2 klassrum genom förhyrning av Folkhögskolan.  
 

 Sommarhemsskolan utökades med en klass i åk 7 höstterminen 2016 då grundsärskolan 
minskades med en klass (flyttades till Norgårdenskolan). Skolan är upptagningsskola för 
elever från Äsperödsskolan, Lane Ryr och Sommarhemsskolan F- 
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Diagram 3.  Befolkningsprognos och befintlig samt temporär kapacitet för årskurs 7-9 2018-2027 
 
Hela kommunen 
 

 
 
   

  
Prognos och behov 
Befolkningen fortsätter att öka och 2022 beräknas antalet elever ha ökat med 215 elever (11,1%). 
Det är en nedskrivning jämfört med 2017 ( 245 elever och 13,2 %.) 2027 beräknas det finnas 405 
fler elever jämfört med idag. Det är en ökning med 21 %. (2017 års prognos var 470 elever 2026, 
25,4%). Fram till 2020 råder det ett visst överskott på platser men därefter kommer det att saknas 
platser. Om inga platser tillförs kommer det att saknas 151 platser år 2027.  
 
Kapacitet och brist på platser 
Behoven av plats skiljer sig åt vid de olika skolorna. Friskolorna tar emot elever från alla områden. 
16 % (114 elever) av Norr/Västers elever och 30 % (73 elever) av Östers elever går på Fridaskolan 
eller Stenbackeskolan. I Ljungskile går 12% % (28 elever) på Hällebergsskolan. Friskolorna har där-
för betydelse särskilt för dessa områden. 
 
3.3  Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i åk 7-9 
 
Behovet av tillkommande lokaler är nu lika akut som det är för de yngre eleverna. Redan inför 
höstterminen 2019 saknas platser i Linneaskolan (Ljungskile/Forshälla) och i Norgårdenskolan. Det 
fodras temporära platser tills en ny åk F-9 skola är klar i Ljungskile 2024 samt fram tills beslut är 
fattat rörande Norgårdenskolans lokaler.  
 
Projekteringen av Ramnerödsskolans utbyggnad pågår och beroende på hur denna om-/ tillbygg-
nad kommer att genomföras påverkas skolans kapacitet under byggtiden. 
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Beslutet om Äsperödsskolans ombyggnad innebär att den ska vara förberedd för klara åk 7-9 om 
det skulle behövas. Möjligheterna att förlägga åk 7-9 dit påverkas av hur behovet inom årskurs F-6 
kan lösas. 
 
Västerskolan utökas tillfälligt med klassrumsmoduler för åk 4-6 (+150 pl). Detta frigör lokaler för åk 
7-9 eftersom musikklasserna åk 4-6 flyttar in här. Någon ytterligare plan för utbyggnad av Väster-
skolan finns inte i nuläget. Utökning av elevantalet på skolan begränsas bl  a av att idrottshallens 
kapacitet inte går att utöka. Inför läsåret 2019 utökas dessutom timplanen i ämnet idrott/hälsa 
och behovet av tider i idrottshallen ökar ytterligare.  
 
Ljungskile-Forshälla/Ammenäs tillhör de starkast växande kommundelarna. Fr o m ht 2017 hänvi-
sas även Forshällaskolans elever till Linneaskolan p g a platsbrist på Sommarhemsskolan. Linnea-
skolans lokaler har utökats genom förhyrning av lokaler från Ljungskile Folkhögskolan. Det finns 
akuta behov av fortsatt utökning av Linneaskolans lokaler. Lokalerna motsvarar dock inte de krav 
som vi ställer på en högstadieskola idag och nya lokalförutsättningar krävs på sikt.  
 
Tab. 13 Förslag till utbyggnad av skolplatser i årskurs 7-9 
 
Område/ utökning                
2019-2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
Tidsplan 

Norr/Väster 

? 

Ramnerödsskolan, om- och  
Tillbyggnad 
Västerskolan ? 

Ht 2022. Beslutad,  
projektering pågår 
Behovsanalys vt 2019 

    
Söder/Centrum 330 

 
 

Ny skola i Centrum? 
 
 

Grundskoleutred-
ningen. Behovsanalys 
vt 2019 

Öster/Lane Ryr ? 
 

Ombyggnad Äsperödsskolan 
 

Behovsanalys vt 2019 
inför ny förstudie 

Ljungskile/Forshälla 100  
 
          

Linneaskolan, förhyrning av  
moduler med 4 klassrum. 
Temporär lösning fodras. 

Ht 2019. Förstudie  
pågår. 
2019-2023 

 175 
 
 

Ny åk F-9 skola ersätter 
Ljungskileskolan och  
Linneaskolan 

Ht 2023. Förstudie 
Pågår 
 

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 

50 
 

Norgårdenskolan, behov    
av 2 klassrum 

Ht 2019. Behovsanalys 
och förstudie pågår 

 

 

Norgårdenskolan , inkl grund-
särskola/tränings- skola, om-
byggnad 

Ht 2020. Behovsanalys, 
fortsatt utredning  
vt 2019 
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Konsekvensanalys 
Grundskoleutredningen har nu lagt ett förslag till utbyggnadsplanering av grundskolans lokaler. 
Denna planering har saknats tidigare. Vid sidan om Källdalsskolan finns beslut gällande Ram-
nerödsskolan, Äsperödsskolan och Ljungskileskolan. Vidare skall behovsanalyser fördjupas och för-
studier påbörjas gällande skolbyggnaderna i Forshälla, Sandersdal, Unneröd, Västerskolan, 
Bokenässkolan samt en Centrumskola. Det är viktigt att förstudierna följs upp med beslut om inve-
steringar så att byggnationerna kommer till stånd och kan påbörjas i snar framtid. 
 
Slutsatsen blir att utbyggnaden av kommunens grundskolor måste vara prioritet nummer ett i den 
övergripande lokalplaneringen och vid bedömning av kommande års investeringsutrymme. Plane-
ringen måste dessutom gå snabbast möjligt. 
 
3.4 särskilda undervisningsgrupper 
 
Inom grundskolans verksamhet finns det s.k särskilda undervisningsgrupper för elever som av olika 
skäl behöver ett mera kvalificerat stöd än vad som är möjligt att ge på skolorna. Undervisningen 
här är mycket anpassad efter elevernas olika behov av kvalificerat stöd, hög personaltäthet och 
tillgång till många små rum. Eleven tillhör fortfarande ”sin skola” och insatsen följs upp regelbun-
det av elevhälsan. 
 
Det finns idag särskilda undervisningsgrupper vid tre skolenheter: 
Källan i Äsperödsskolans lokaler för elever i åk 4-9.  Källan har f n 30 platser i tre grupper. 
Flexgrupp i Sommarhemsskolan för elever i åk 7-9 
Flexgrupp i Norgårdenskolan för elever i åk 7-9 
 
Det saknas f n en flexgrupp för yngre elever och det är angeläget att en sådan kan komma till 
stånd. Förslag är att starta en flexgrupp i modulhuset vid Norrskolan. 
 
4.  GRUNDSÄRSKOLAN 
 
Elever som är inskrivna i grundsärskolan får sin skolgång antingen i grundsärskolans egna skolloka-
ler eller är integrerade i grundskolans klasser i de olika skolorna. I september 2018 är 78 elever in-
skrivna i grundsärskolan, varav 3 elever är integrerade i grundskolor. (2017 var det 83+4 elever).  
Antalet elever varierar mellan åren och väntas öka de kommande åren till följd av befolkningsök-
ningen.  
 
Grundsärskolan inkl träningsskolan finns idag vid fyra skolenheter. Efter en utredning gällande 
grundsärskolans organisering och lokaler (våren 2018) är uppdraget att samla verksamheten till 
två enheter istället. Det är både av pedagogiska, organisatoriska och lokalmässiga skäl. Avsikten är 
att grundsärskolan inkl träningsskola skall finnas tillsammans i ”åldersadekvata” grundskolor. Käll-
dalsskolan kommer när den är färdig 2020 att omfatta grundsärskola och träningsskola för åk 1-6. 
Inriktningen är att samla grundsärskola-träningsskola för åk 7-9 på Norgårdenskolan åk 7-9. Det 
innebär att Norgårdenskolans lokaler måste anpassas till detta. 



 
 

Utredning  
 

28(35) 

2018-10-28  

  

 

 

 
 Uppdraget att samla grundsärskoleverksamhet kommer att påverka lokalsituationen och i viss 
mån frigöra lokaler vid de nuvarande enheterna Stråketskolan, Äsperödsskolan och Sommarhems-
skolan åk 7-9.  
 
Tabell 14  Förteckning över befintliga grundsärskoleenheter 
 

Grundsärskolor Årskurser Antal elever 
i sept 2018 

Stråkets Träningsskola 1-9 30 
Stråkets Träningsskola omvänd plac F-klass 2 
Äsperöd-Skansen grundsärskola 1-6 19 
Sommarhemsskolan 7-9 7-9 11 
Norgårdenskolan 7-9 7-9 13 
Individintegrerade i grundskolor 1-9  3 
Totalt antal elever i grundsärskola  78 
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5. GYMNASIESKOLAN 
 
5.1  Nuläge 
 
Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. Den förbereder för yrkesverksamhet 
eller högskolestudier. I Uddevalla finns den kommunala Uddevalla Gymnasieskola och två fri-
stående enheter; Drottning Blanca och Thorén Innovation School. Tillsammans erbjuder de ett 
mycket brett utbud av program som är det mest omfattande i regionen. Uddevalla ingår i samver-
kansområde Fyrbodal tillsammans med kommuner i vårt område. Ca 45 % av eleverna i Uddevalla 
Gymnasieskola kommer från andra kommuner, främst inom Fyrbodal. 
 
Uddevalla Gymnasieskola består av 17 nationella program, 5 högskoleförberedande program, 12 
yrkesprogram samt lärlingsutbildningar inom alla yrkesutbildningar. Utöver de nationella program-
men finns Introduktionsprogrammet. Detta består av 5 olika inriktningar varav en är Språkintro-
duktion. Detta program har nu minskat från 400 till 190 elever efter den kraftiga ökningen av ny-
anlända elever under läsåren 2015-2017. Detta har betydelse för Margretegärdeskolans lokaler 
och situationen har gjort att gymnasieskolan har ökat sitt lokalinnehav i Sinclair i den del av byg-
ganden som Högskolecentrum finns. Detta konstaterande leder dock inte till att gymnasieskolan 
saknar behov inom lokalområdet. Gymnasieskolan har helt andra förutsättningar än grundskolan. 
Då grundskolan har enhetliga utbildningar är gymnasieskolan indelad i olika program. Elevernas val 
av utbildning ändras över tid och anpassningar måste göras till elevernas ändrade preferenser. 
 
Under året 2008-2014 minskade gymnasieskolans volym med drygt 1 000 elever. I samband med 
detta gjordes lokalanpassningar. Bl a lämnades externa lokaler, t.ex. flyttade gymnasiesärskolan 
från Marieberg till Agneberg och Östrabo och moduler avvecklades. Båthallen har lämnats över till 
vuxenutbildningen. Nu har elevantalet börjat öka igen något snabbare än väntat p.g.a. antalet ny-
anlända, men någon större volymökning väntas inte på några år ännu på nationella program. Ut-
vecklingen kan dock påverkas av hur andra huvudmän utvecklas och av hur eleverna väljer utbild-
ning. Ett införande av s.k. ”fritt sök” inom Fyrbodal kan också påverka utvecklingstakten. 
 
I september 2018 var 3 174 elever inskrivna i den kommunala gymnasieverksamheten. (jfr 2017 
3 236 elever). Ytterligare 168 Uddevalla-elever är inskrivna i de två fristående gymnasieskolorna.  
 
Efter skollagens införande 2011 med ny programindelning i gymnasieskolan och förändrade möj-
ligheter att erhålla grundläggande behörighet till högskolan har sökmönstret till gymnasieskolan 
ändrats. Andelen elever som söker yrkesutbildningar har kraftigt minskat i riket. Uddevalla har 
dock påverkats mindre av detta än många andra skolor. Orsaken finns bl.a. i att Uddevalla av trad-
ition har satsat på yrkesutbildningarna och har haft relativt stora volymer på många program, vil-
ket gjort att vi kunnat ha kvar utbildningar som andra tvingats lägga ner. Det har i sin tur gjort att 
eleverna sökt utbildningen i Uddevalla när den försvunnit i hemkommunen. Lokalbehovet påver-
kas också av införandet av lärlingsutbildningar. När andelen elever som går lärlingsutbildning ökar 
minskar behovet av specialsalar i skolan. 53 % av eleverna går på högskoleförberedande program 
och 47 % på ett yrkesprogram. 
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Generellt gäller att gymnasieskolan vid sidan volymförändringar har ett löpande behov av lokalan-
passningar som påverkas av hur eleverna väljer utbildningar. Behoven på ett program kan minska 
samtidigt som behovet ökar på ett annat. Ofta kan detta lösas inom befintligt lokalbestånd men 
det kan kräva lokalinvesteringar för ombyggnader. 
 
Tabell 15  Förteckning över befintliga gymnasieenheter  
 

Gymnasiehus  Program Antal elever  
Agneberg Ekonomi 

Samhällsvetenskap 
SPINT 
Handel och Administration 
Restaurang-Livsmedel 
Lärlingsutbildning (GLUAG) 
Introduktionsprogram 
Gymnasiesärskolan 

   916  ( 894) 
 
 
 
 
 
 
40 

Sinclair Estetiska programmet  
 

252  (264) 

Margaretegärde Introduktionsprogram (5 st) 
Lärlingsutbildning (GLU) 
 

297 
135 
Totalt 432  (549)   

Östrabo 1 Naturvetenskap 
Teknik 
Vård och omsorg 
Introduktionsprogram 

715   (738) 

Östrabo Yrkes Hantverksprogrammet (5 st) 
Bygg och anläggning 
El och energi 
Fordon och transport 
Industritekniska programmet 
VVS och fastighet 
Lärlingsprogram (GLU) 
Introduktionsprogram (IMY) 

 780 (730) 

Rimnershallen ??? Elitidrottsgymnasiet NUI 
 

?? 

Drottning Blanca 
 

Beteendevetenskap 
Ekonomi 
Försäljning och marknadsföring 
Sjukvård-omsorg-säkerhet 
Stylist 
Individuellt val Fotboll 

125  (134) 

Thorén Innovation School Innovationsprogram 
IT-program 

43  (35) 

 
Kommentar: ( 2017) 
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5.2  Elevprognos 2018-2028  samt kort- och långsiktiga behov 
 
Elevantalet i gymnasieskolan nådde sin högsta punkt 2007 och har därefter minskat med mer än 
1100 elever fram till 2014. Från och med 2015 ökar antalet elever igen. 
 
Tab 16 Elevantal i gymnasieskolan 2007-2017 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
4079 3911 3799 3591 3329 3087 2989 2976 3003 3297 3216 

 
 
  Tab. 17 Befolkningsprognos elever 16-18 år i Uddevalla 2018-2027  
 

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
16 590 660 675 660 705 735 715 735 805 780 
17 610 605 670 685 670 710 740 720 740 805 
18 630 620 615 675 690 675 715 740 720 740 

Uddevalla 1830 1885 1960 2020 2065 2120 2170 2195 2265 2325 

externa 1344 1470 1529 1576 1611 1654 1693 1712 1767 1814 
Totalt 3174 3355 3489 3596 3676 3774 3863 3907 4032 4139 

 
  Tab. 18  Befolkningsprognos elever 16-18 år i Uddevalla 2018-2040   
 
Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2030 2035 2040 

16-18 1 865 1 925 1 995 2 050 2 085 2 365 2 430 2 560 2 655 

 
Kommentar: 
Kommunens långtidsprognos visar att antalet ungdomar beräknas fortsätta att öka även efter 
2027. Antalet uddevallaungdomar beräknas vara 235 fler 2022 och ytterligare 260 elever tillkom-
mer fram till 2027. Totalt beräknas en ökning med 495 uddevallaelever i gymnasieåldern fram till 
2027. Ser man ännu längre fram så beräknas ökningen fortsätta ytterligare och 2040 kan det vara 
ca 800 fler ungdomar än idag. Men det är mycket osäkert att göra så långtgående prognoser. 
 
Långsiktig utvecklingsplan för gymnasiet 2018-2028 
 
Uddevalla gymnasieskola har idag ca 43 % av sina elever från andra kommuner. Lokalplaneringen 
måste därför ta hänsyn till detta och behovet behöver utgå från hela elevunderlaget. Det är därför 
viktigt att även ta del av de andra kommunernas befolkningsprognoser. Hittills har beräkningarna 
visat att ungefär lika många elever kommer utifrån som från den egna kommunen. Prognoserna 
nu visar på en viss minskning och därför beräknas det komma färre elever från grannkommunerna. 
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 För gymnasieskolans del beräknas det tillkomma nästan lika många elever till från andra kommu-
ner, dvs en sannolik ökning med 900 elever även om man ser en viss befolkningsminskning i tre av 
våra ”upptagningskommuner (Färgelanda, Orust och Sotenäs). Idag kommer 7 % av eleverna från 
Färgelanda och Lysekil och 2 % från Sotenäs.  
 
Tab. 19 Befolkningsutvecklingen för 16-18 åringar i upptagningskommunerna 2018-2030 
 

kommuner 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2030 ändring 2030 
Bengtsfors 280 288 311 315 310 331 320 40 114% 
Dals-Ed 143 152 153 158 150 148 144 1 101% 
Färgelanda 222 213 205 212 212 217 207 -15 93% 
Lysekil 448 433 438 431 451 473 468 20 104% 
Mellerud 304 315 312 299 286 328 335 31 110% 
Munkedal 344 330 324 330 339 351 380 36 110% 
Orust 483 446 430 422 458 425 461 -22 95% 
Sotenäs 239 214 211 208 203 215 207 -32 87% 
Strömstad 414 425 410 412 404 494 517 103 125% 
Tanum 366 359 381 382 387 437 424 58 116% 
Trollhättan 2063 2153 2196 2271 2256 2424 2450 387 119% 
Uddevalla 1836 1888 1961 2015 2061 2327 2366 530 129% 
Vänersborg 1361 1407 1423 1460 1479 1647 1630 269 120% 
Totalt 8503 8623 8755 8915 8996 9817 9909 1406 117% 
 
 
Diagram 4.  Befolkningsutveckling samt prognos för elever 16-18 år 2018-2027 
 

 
 
Kommentar: 
Uddevallas befolkning beräknas öka mest av samtliga kommuner med 29 % fram till 2030.  
Färgelanda, Orust och Sotenäs beräknas minska och de övriga kommunerna beräknas öka i varie-
rande grad..  
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Vilka utbildningar som påverkas, och därmed vilken typ av lokaler som behövs, är idag omöjligt att 
säga. Idag går 53 % av eleverna på ett högskoleförberedande program och 47 % på något av yrkes-
programmen. Yrkesprogrammen ställer generellt större krav på anpassade lokaler. Dock måste 
planeringen utgå från generella elevtal och anpassas efter hand som bilden klarnar. 
 
De ombyggnadsbehov som finns inom befintliga lokalytor redovisas inte här utan kommuniceras 
direkt med samhällsbyggnadsförvaltningen och lyfts fram i budgetdialogen. 
 
 
5.3  Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i gymnasiet 
 
Lokalbehovet i gymnasiet styrs av andra faktorer än i grundskolan. Nästan hälften av eleverna 
kommer från andra kommuner och deras val av Uddevalla Gymnasieskola hänger samman med 
tillgången till platser i de olika programmen. Lokalanpassningar har skett enligt den tidigare planen 
men när elevantalet nu kommer att öka måste lokalplanen för de kommande åren utvecklas. Detta 
gäller särskilt yrkesprogrammen där det kommer att krävas anpassningar av olika slag 
 
Det är av stor betydelse för verksamheten att lokalbehovet kan tillfredsställas inom nuvarande 
”campus-område”, dvs. stråket från Agneberg till Östrabo Yrkes. De lokaler som finns inom områ-
det som kan vara aktuella är fortsatt utveckling i Sinclair och kulturskolan (gamla flickskolan). 
Detta är hänsyn som måste tas i den övergripande lokalplaneringen i kommunen. Det handlar om 
två till fyra år fram i tiden när det kan bli aktuellt. 
 
Uddevalla gymnasieskola har ett mycket stort utbud av yrkesutbildningar och man arbetar aktivt 
för att kunna möta de olika branschernas behov av utbildad arbetskraft. Detta medför ett ökat be-
hov av anpassade lokaler, särskilt inom fordon och transportprogrammet, bygg och anläggnings-
programmet samt gymnasiesärskolan. 
 
5.4 Uppdrag gymnasieskolans lokaler 
 
Det fodras en särskild plan för att utreda gymnasieskolans lokalbehov de kommande åren och 
under 2018 pågår en särskild översyn av gymnasieskolans lokaler. En översiktlig inventering av lo-
kalerna i samtliga gymnasiehus ger nedanstående bild av gemensamma flaskhalsar.  
 
Utredningen kommer att redovisa respektive gymnasiehus lokaler, behov av anpassningar samt 
möjligheter att kunna öka kapaciteten för att möta den stigande efterfrågan tills ytterligare lokaler 
tillkommer. 
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Tab 20  Kartläggning av gymnasieskolans lokaler 

Gymnasiehus Behov 2019-2027                        

Gemensamma  
flaskhalsar 
 
 
 

 Idrottshallar 
 Matsalar 
 Klassrum som klarar mer än 32 elever 
 Studiemiljöer och uppehållsrum 
 Kan vi begränsa förstahandsvalet? (verksamhetsfråga) 

 

Lokalkategorier som 
har undersökts 
 
 
 
 
 
 

 Idrottshallar 
 Matsalar 
 Lektionssalar, specialsalar, grupprum, omklädningsrum 
 Studiemiljöer och uppehållsrum 
 Lärararbetsrum, 
 Ledning, administration, receptioner 
 Elevhälsa  

 
 
 
6. VUXENUTBILDNINGEN 
 
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i svenska för 
invandrare (sfi) samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningen följer inte det ”vanliga” läså-
ren utan det sker en kontinuerlig antagning under hela året. Vuxenutbildningen omfattar ca 3 600 
elever/år. 
 
Tabell 21  Förteckning över Vuxenutbildningens utbildningar 
 

Vuxenutbildningens kurser 
 

 
 Grundläggande allmänna kurser 
 Gymnasiala allmänna kurser 
 Lärcentrum 
 SFI svenska för invandrare 
 Särvux 
 Uppdragsutbildning 
 Yrkeshögskoleutbildning 
 Yrkesutbildning 
 Utbildningskontrakt 
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Vuxenutbildningens lokaler finns på I 17, i Margaretegärdeskolan och i Carolinen (Östrabo Yrkes).  
Om gymnasieskolan är svårare att planera än grundskolan så är vuxenutbildningen än svårare. 
Vuxenutbildningen påverkas kraftigt av beslut på nationell nivå inom utbildnings- och arbetsmark-
nadspolitiken. Kommunen har över lång tid haft en oförändrad budget(kommunbidrag) till vuxen-
utbildningen men 2017 har gjorts en engångssatsning på 5 mnkr. Det leder dock inte till att vuxen-
utbildningens volymer påverkas i någon nämnvärd omfattning eftersom de ersätter statsbidrag 
som verksamheten tidigare fått under en period. Om kommunen vill att vuxenutbildningen ska 
vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till behov arbetsmarknaden och politiska ambitioner på 
nationell och lokal nivå måste den politiska viljan och förmågan att lösa verksamhetens lokalsituat-
ion samordnas med volymbesluten. Någon prognos är omöjlig att lämna. 
 
De senaste årens stora invandring har lett till en kraftig ökning av undervisningen i svenska för in-
vandrare. Denna kommer att fortsätta öka trots att antalet nyanlända har minskat. Vuxenutbild-
ningen har inte ansvar för svenskundervisningen för vuxna asylsökande på samma sätt som grund-
skolan och gymnasieskolan har. Vuxenutbildningens ansvar börjar när beslut om uppehållstillstånd 
fattats. Därför kommer ökningen av SFI-undervisningen att fortsätta ytterligare en tid och vuxen-
utbildningen behöver öka sina lokaler på I17. Process kring det pågår redan. 
 
 
 
Ingela Haglund Hansson 
Utredare  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr BUN 2018/00323  9 

Samhällsbyggnadsnämndens samrådsremiss rörande 
detaljplan; Rydingsberg 1 m.fl. 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

detaljplan för del av fastigheten Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att pröva 

områdets lämplighet för bostäder genom förtätning i och kring Äsperödshemmet samt 

att möjliggöra för en ny förskola.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-08-07. 

Plankarta granskning av detaljplan Rydingsberg 1 m.fl. 

Planbeskrivning granskning av detaljplan Rydingsberg 1 m.fl. 

Underrättelse för granskning av detaljplan Rydingsberg 1 m.fl.      

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för del av 

fastigheten Rydingsberg 1 mfl., Uddevalla kommun översända förvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07. 
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Barn och utbildning 

1(2) 

2019-08-07 Dnr BUN 2018/00323 

  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Samhällsbyggnadsnämndens samrådsremiss rörande 

detaljplan; Rydingsberg 1 m.fl. 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

detaljplan för del av fastigheten Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att pröva 

områdets lämplighet för bostäder genom förtätning i och kring Äsperödshemmet samt 

att möjliggöra för en ny förskola.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-08-07. 

Plankarta granskning av detaljplan Rydingsberg 1 m.fl. 

Planbeskrivning granskning av detaljplan Rydingsberg 1 m.fl. 

Underrättelse för granskning av detaljplan Rydingsberg 1 m.fl.     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för del av 

fastigheten Rydingsberg 1 mfl., Uddevalla kommun översända förvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2019-08-07. 

 

   

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

detaljplan för del av fastigheten Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att pröva 

områdets lämplighet för bostäder genom förtätning i och kring Äsperödshemmet samt 

att möjliggöra för en ny förskola. Planområdet är beläget på gångavstånd ca 1,5 km från 

Uddevalla centrum med tillhörande servicefunktioner. 

 

Planområdet är beläget i Äsperöd med relativ närhet till centrum, inom området står 

idag ett antal byggnader, Äsperödshemmet, förskola, ett gruppboende samt ett antal 

komplementbyggnader. Området har en viss parkkaraktär. 

 

Planområdets areal uppgår till ca 45 000 kvm. Marken ägs av Bostadsstiftelsen 

Uddevallahem. Fastighetsbestämning av gränsen mellan Äsperöd och Halla-Stenbacken 

genomförs under planprocessen. Tomt för förskola avstyckas från Rydingsberg 1. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2019-08-07 Dnr BUN 2018/00323 

  

 

 

 

Befintlig förskola ersätts med en modernare mer funktionell förskola med utrymme för 

fler avdelningar, det skapas en tilltalande symbios mellan bostäderna och förskolan. 

Nuvarande fyra avdelningar utökas till sex. 

 

Synpunkter  
Planbeskrivning presenterar ett förslag på situationsplan tänkt exploatering som 

illustrerar motortrafikväg öster om förskolebyggnad som ansluter Äsperödsvägen med 

nordöstra delen av bostadsområdet. I detaljplan påvisar samma sträcka en gång- och 

cykelväg och BUN förutsätter att den ej omvandlas till motortrafikväg som negativt 

skulle påverka förskolans miljö och säkerhet. 

 

Av samrådshandlingarna framgår inte vilken ökad befolkningsmängd som kan väntas 

inom området om detaljplanen ändras. Förändringen medför med all sannolikhet ökad 

efterfrågan av plats inom förskola och skola i närområdet. Likaså behövs trafiksäkra 

vägar så att barnens skolväg blir trygg och säker. 

 

Samrådshandlingarna bör innehålla uppgifter om hur stor befolkningsökningen, i 

synnerhet ökningen av förskolebarn och skolbarn, förväntas bli i samband med 

tillskapande av fler bostäder. Detta för att kunna bedöma konsekvenser för Barn och 

utbildning. 

 

Barn och utbildningsnämnden är av den principiella uppfattningen att alla 

samrådshandlingar om bostadsutbyggnad bör innehålla uppgifter om vilken skola som 

kan bli aktuell och/eller om ny förskola eller skola kan komma att krävas och i så fall 

förslag på lämplig plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Expediera till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
 



 

 Dnr KS 2015/00564 
Dnr SBN 2017/00440 

ARB NR 606 

 

 

till allmänheten och sakägare, 

samt myndigheter (enl sändlista) 

 

  

 

Handläggare 

planarkitekt Daniel Andersson 

Telefon  0522- 69 73 23 

daniel.a.andersson@uddevalla.se  

UNDERRÄTTELSE 

FÖR GRANSKNING AV DETALJPLAN  
svar önskas senast den 4 september 2019 

 
 

 

Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplan för bostäder och förskola. 

Underrättelse om granskning 

 

Ett förslag till detaljplan för Rydingsberg 1 m.fl, Uddevalla är utställd för granskning 

under tiden 2019-07-03 till 2019-09-04. Planen är upprättad av Samhällsbyggnad 2018-06-

28. Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar standardförfarande, 

planförslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan antagen 2017-02-22. 

 
Planområdet är beläget ca 1,5 km från Uddevalla centrum, tillfart sker från Sigelhultsvägen och 

Äsperödsvägen. Planområdets areal uppgår till ca 45 000 kvm. Avsikten är att pröva områdets 

lämplighet för uppförande av bostäder i flerbostadshus samt förskola.   

 

Kommunfullmäktige har beslutat om positivt planbesked 2016-04-13, § 78. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-12, § 271 att godkänna samrådsredogörelsen samt att 

planhandlingarna ska bli föremål för granskning. 

Handlingar översänds till myndigheter. Det kommer också att finnas på kommunens hemsida: 

www.uddevalla.se/planer  

Handlingar ställs ut för allmänheten på:  

• Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, måndag-fredag 08:00 – 16:30 

• Stadsbiblioteket, Södergatan, under ordinarie öppettider 

 

Eventuella synpunkter skickas till Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla, senast 2019-

09-04 den kan också lämnas till Medborgarkontoret i Rådhuset eller skickas med E-post 

till vår adress samhallsbyggnad@uddevalla.se. Nästa gång ärendet behandlas i 

Samhällsbyggnadsnämnden bedöms bli tidigast i november 2019. 

Det går att lämna muntliga synpunkter, eventuella erinringar ska dock vara skriftliga.  

       

Samhällsbyggnadsnämnden tar del av era eventuella synpunkter. Svar kommer att  

återfinnas i ett granskningsutlåtande, som åtföljer planen vid ett beslut om antagande av 

planförslaget. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig 

synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen. 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

planavdelningen  

 

Daniel Andersson 

http://www.uddevalla.se/planer
mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
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PLANBESKRIVNING tillhörande

Detaljplan för

Rydingsberg 1 m.fl

SAMHÄLLSBYGGNAD 2019-05-24

Dpnr 606

GRANSKNINGSHANDLING



HANDLINGAR

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, ritad på grundkarta i skala 
1:1000

Till detaljplanen hör följande handlingar:

[X] Plankarta
[X] Planbeskrivning
[X] Fastighetsförteckning

UTREDNINGAR
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[X] Trafikbuller, WSP 2017-05-17, 2017-12-14, 2018-06-18

[X] Trafikutredning ÅF 2019-04-05

[X] Bullerutredning ÅF 2019-05-22

[X] Arkeologi slutmeddelande, Länsstyrelsen 2017-11-15

[X] Dagvattten, WSP 2017-10-31, rev 2018-08-28

[X] Geoteknik inklusive Radon, WSP 2017-07-06

[X] Solstudie, OkiDoki! Arkitekter, 2018-08-16



PLANENS SYFTE

Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för bostäder genom förtätning i och 
kring Äsperödshemmet samt att möjliggöra för en ny förskola.

LÄGE, AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDE

Planområdet är beläget ca 1,5 km från centrum, tillfart sker från Sigelhultsvägen och 
Äsperödsvägen. Planområdets areal uppgår till ca 45 000 kvm. Marken ägs av Bostads-
stiftelsen Uddevallahem.
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Föreslagen markanvändning har ej har negativ inverkan på riksintressen, detaljplanen 
bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan, Länsstyrelsen delar kommunens uppfatt-
ning enligt Länsstyrelsesamråd 2017-11-28.

MILJÖKVALITETSNORMER, 5 kap MB

Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i vattenförekomster, 
kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer för utomhusluft 
överskrids eller riskerar att överskridas inom det aktuella planområdet. Den räknat till-
kommande trafiken bedöms vara marginell i sammanhanget, se Trafik, gator och parke-
ring.

BESTÄMMELSER ENLIGT MILJÖBALKEN

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (2010:900) och tillämpar standardförfarande.

BESLUT
Positivt planbesked gavs i Kommunfullmäktige 2016-04-13 § 78. 

Planbesked Samråd Granskning Antagande Laga kraft



Planens syfte och avgränsning har stöd i fördjupad översiktsplan för staden Uddevalla 
antagen 1996 samt i fördjupad översiktplan Uddevalla stad som vann Laga kraft novem-
ber 2017.

Föreslagen detaljplan överensstämmer med den idag aktuella och tidigare gällande över-
siktig planering som finns att tillgå.

ÖVERSIKTLIGA PLANER

Inom området gäller Stadsplan del av Uddevalla stad (Del av Äsperöd).
För området gäller tomtindelning 1485K-202/1960 vilken genom denna detaljplan upp-
hävs.

DETALJPLANER
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Utrdag ur ”Användning av Mark och Vatten”, Fördjupning av Uddevalla kommuns 
översiktsplan. Planområdets ungefärliga läge markerat i rött.

MILJÖMÅL
Sverige har 16 övergripande miljömål sedan 2005, deras syfte är att lösa miljöproblem nu 
och inte lämna över de till kommande generationer. De 16 miljömålen är ett löfte att säkra 
frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. De olika områdena handlar 
om allt från luft utan föroreningar och sjöar som inte har problem med övergödning eller 
försurning, till fungerande ekosystem i skogar och jordbruksmark.
Uddevalla kommun, har liksom många andra kommuner, arbetat för att bryta ner och 
lokalt anpassa de nationella miljömålen. I Uddevallas översiktsplan för 2010 pekas sex 
miljömål ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. 
Av dessa sex är miljömålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö främst 
relevanta för planförslaget.

Begränsad klimatpåverkan samt frisk luft: Ny bebyggelse i anslutning till befintliga linjer 
och vägar uppmanar till utökad kollektivtrafik samt utökade gång-och cykelbanor.
Ett specifikt mål för kommunen är att stärka bussnätet och den lokala kollektivtrafiken 
genom lämplig bebyggelselokalisering vilket nås genom planområdet. Planförlaget kan 
även komma att bidra till ett ökat resande med bil vilket inte förordas men i de flesta fall 
av nya exploateringen är ofrånkomligt. Fjärrvärme förespråkas av kommunen, området här 
anslutet till det lokala fjärrvärmenätet- God bebyggd miljö: genom planerad exploatering 
tillskapas en berikande stadsbild.
Det föreslagna området bedöms sammantaget överensstämma med de nationella och lo-
kala miljömålen.
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BEHOVSBEDÖMNING

Inom planområdet finns inga biologiska- eller större naturvärden. Riksintressen är inte 
berörda. Planerad användning för marken bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm el-
ler försämra människors hälsa, inte heller miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas i 
nämnvärd omfattning.
Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna i MKB-
förordningen bilaga 4, att genomförandet av detaljplan, inte kan antas medföra någon 
betydande miljöpåverkan.
Föreslagen markanvändning främjar god hushållning med mark och vatten samt en god 
och hälsosam miljö enligt 1 kap 1 § i både miljöbalken och plan- och bygglagen.
Länsstyrelsen delar kommunens syn på att tänkt markanvändning inte utgör betydande 
miljöpåverkan i samråd 2017-11-28. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning 
(MKB) behöver således inte utföras för denna detaljplan.

FÖRUTSÄTTNINGAR

BEBYGGELSE/LANDSKAPSBILD

Planområdet är beläget i Äsperöd med relativ närhet till centrum, inom området står idag 
ett antal byggnader, Äsperödshemmet, förskola, ett gruppboende samt ett antal komple-
mentsbyggnader, området har en viss parkkaraktär.  Planområdet är sluttande åt Äspe-
rödsvägen, från ca + 38 möh till ca + 23 möh och omgärdas av hårt sluttande berg i norr, 
öster och väster. 

KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet ligger i nära anslutning till befintliga kollektivtrafiklinjer och hållplatser, genom 
en expansion av bostäder i området ges underlag för förbättrad tur-täthet etc.

FORNLÄMNINGAR

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar, en fornlämningar i form av en forn-
borg finns dock i anslutning till området. Med anledning av detta har en Arkeologisk 
utredning genomförts, Bohusläns museum november 2017, och i det har konstaterats att 
det inom planområdet inte finns några fornlämningar.

NATUR/REKREATION

Planområdet har idag vissa värdefulla naturvärden, inom planområdet finns ett antal träd 
som bör bevaras avseende rekreation och stadsbild, bland annat en lund av fruktträd i 
områdets västra del samt trädallén längsinfartsvägen och ett större träd i områdets östra del, 
Trädallén är har ett generellt biotopskydd enligt Miljöbalken. Befintlig väg i östra delen av 
planområdet avses kvarstå som väg/gång- och cykelväg. I områdets västra del avsätts natur-
mark för att säkerställa kvarvarandet av befintlig gångstig.

SERVICE
Planområdet är beläget på gångavstånd ca 1,5km från Uddevalla centrum med tillhörande 
servicefunktioner. Cirka 150 meter från planområdet återfinns Äsperödsskolan, förskola 
finns planerad inom planområdet.

VERKSAMHETS HISTORIK

Inom planområdet har ingen förorenande verksamhet skett, det bedöms därför  inte föreligga 
risk för föroreningar i mark.
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Öster flygel av Äsperödshemmet, 
samt delar av den trädallé som avses 
bevaras.

Bevarandevärd fruktlund.

Vy från Äsperödsvägen.

Vy från Äsperödsvägen.

Utredning inklusive mätning har utförts, WSP 2017-07-06, och visar att planområdet ligger 
inom lågriskområde för radon, inga särskilda åtgärder krävs.

RADON

BULLER

Bullerutredning, WSP 2017-05-17, 2017-12-14, 2018-06-18, visar att planerad exploate-
ring kan klara riktvärden för buller, detta under förutsättning att så kallad tyst sida anord-
nas, det vill säga att bostäder skall vara genomgående med minst hälften av boningsrum-
men vända mot tyst sida. En ökad exploatering medför ökat trafik som medför ökat buller, 
befintlig trafik på Sigelhultsvägen överskrider redan ekvivalent ljudnivå 60 dBA, befintliga 
fastigheter längs Sigelhultsvägen bedöms få en mycket marginell ökning av buller (för att 
öka bullernivån med 3 dBa krävs en dubblering av trafiken). För förskolan används Natur-
vårdverkets riktlinjer, kartering av trafikbuller visar att riktvärdena bedöms kunna hållas.
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GEOTEKNIK

Geoteknisk utredning, WSP 2017-07-06, har genomförts och visar på att bergförstärkning-
åtgärder krävs i delar av norra och västra området, i övrigt är stabiliteten över lag tillfred-
ställande. Situationen bör ses över ytterligare i ett senare skede när byggnadernas lägen
och golvnivåer samt yttre markutformning är framtagen.

Anslutning till området kan ske genom befintlig väg Äsperödsvägen, befintlig utfart kommer 
att nyttjas av bostäder såväl som förskola, ytterligare en utfart anordnas mot Äsperödsvägen. 
Parkering anordnas inom kvarteret, i nära anslutning till planerade bostäder finns god till-
gång på kollektivtrafik, i dagsläget 15-minuterstrafk. Det förordas även att det inom området 
arrangeras möjlighet för bilpool samt olika insatser som främjar cykeltrafik. Äsperödsvägen, 
och framförallt Sigelhultsvägen är idag hårt belastat men det bedöms att vägarna tål den öka-
de trafiken under förutsättning att vissa trafikförbättrande åtgärder görs, utanför detaljplan. 
I fördjupad översiksplan Uddevalla anges att en ny vägdragning kan tillskaps öster om pla-
nområdet vilket kan avlasta trafiken, denna vägdragning finns redovisad under Översiktiga 
planer, sid 3.
Sigelhultsvägen samt  korsningen Sigelhultsvägen/Västgötavägen är idag trafikbelastad med 
bland annat köbildning som konsekvens. Utredning har visat att olycksstatistiken är låg på 
vägen men att ingrepp i gatan kan avhjälpa köbildnignar och framtida risker, detta redovisas i 
bilaga Trafikutredning ÅF 2019-04-05. Bland annat breddning av cykelbana, förhöjd passage 
i korsning, nya vägmarkeringar och chikaner. 

TRAFIK, GATOR OCH PARKERING

BEBYGGELSE/LANDSKAPSBILD

KONSEKVENSER

Planen medger flexibla byggrätter då exakt utformning i dagsläget ej är fastställd, som grund 
till detaljplanen har ett förslag beställt av Uddevallahem och utfört av OkiDoki! Arkitekter 
(Vallastaden) upprättats och nyttjats. 

Detaljplanens ambition är att skapa en tilltalande stadsbild, i förslaget upprättat av OkiDoki! 
Arkiteter så nyttjas nivåskillnaderna på ett berikande sätt och nya kvarter tillskapas utifrån 
en rundgående väglösning. Grunden i förslaget är att befintliga Äsperödshemmet renoveras 
och byggs om/ut, och blir centrerat i i det nya området. Detaljplanen möjliggör tomter med 
varierande storlekar med gemensamma gator och teknisk försörjning. 

Befintlig förskola ersätts med en modernare mer funktionell förskola med utrymme för fler 
avdelningar, det skapas en tilltalande symbios mellan bostäderna och förskolan. Bebyggelsens 
höjder ligger under kringliggande berg i väster där fornborgen finns belägen.

Byggnation försätts med gröna tak och maximalt 50% av 
kvartersmarken inklusive vägar får hårdgöras.

Den av WSP framtagna bullerutredningen har efter nämndsbeslut kompletterats med ny 
bullerutredning ÅF 2019-05-22 omfattande även Sigelhultsvägen ut mot Västgötavägen, 
trafikmätning samt förslag på trafikförbättrande åtgärder. Denna visar att riktvärdet för 
ekvivalent ljudnivå vid fasad 65 dBA klaras för befintliga bostäder och enligt riktvärden 
från Naturvårdsverket.
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TILLGÄNGLIGHET

Tillgänglighet styrs inte med planbestämmelse, höjdskillnader mellan gata och husets entré 
ska beaktas vid bygglovsprövning. Det är av stor vikt att det som byggs uppfyller de krav 
på tillgänglighet som finns i plan- och bygglagen och bevakas vid bygglovsgivning.

Illustration, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker) Illustration visar befintlig förskola, ej tänkt nybyggnation.

Situationsplan, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker)

Sektion, tänkt exploatering, (OkiDoki! Arkiteker)

SOLSTUDIE

En solstudie har utförts för att studera de skuggningseffekter som respektive huskrupp 
genererar på övrig bebyggelse inom planområdet, resultatet visar att inga orimliga skugg-
ningseffekter uppstår vid exploatering och att förslaget är funktionellt ur aspekten skugg-
ning. Nedan redovisas utdrag ur solstudien som redovisar läget vid vårdagjämning.

Kl 09:00 Kl 12:00 Kl 15:00
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AVTAL OCH ÖVERENSKOMMELSER

GENOMFÖRANDEFRÅGOR

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga 
åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. 
Avsikten med beskrivningen är således att vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.  

Fastighetsägare och rättighetsinnehavare framgår av den till planen hörande fastighetsförteck-
ningen.

Avtal och överenskommelser avses tecknas mellan kommunen och Uddevallahem som berörs av 
detaljplaneförslaget i den mån de skall tillföras eller avstå mark. Avtalen bör tecknas innan detalj-
planen vinner laga kraft för att säkerställa att dessa blir genomförda när detaljplanen vinner laga 
kraft, samt för att tydliggöra planens konsekvenser för respektive fastighetsägare. 
Exploateringsavtal tecknas med Uddevallahem som kommer kunna utveckla bostäder inom sin 
fastighet. Exploateringsavtal ska tecknas innan detaljplan vinner laga kraft. Exploatören förvän-
tas bekosta samtliga åtgärder som genomförandet av detaljplanen kräver, utifrån den nytta som 
exploatören har av planen. 

FASTIGHETSBILDNING 

Fastighetsbildning inom kvartersmark ansvarar exploatör för samt kommunen inom ”förskole-
tomten”. Tomt för förskola avstyckas från Rydingsberg 1. Inom kvartersmark kan det bli aktuellt 
att inrätta anläggningar för exempelvis parkering eller sophantering. Kommunen avser att vara 
behjälplig med att upprätta överenskommelser och ansöka om fastighetsreglering. Förrättnings-
kostnader regleras utifrån nyttan i det specifika fallet. 

Kommunen äger merparten av den mark som i planen utgör allmän plats. Fastigheten Rydings-
berg 1 berörs av allmän plats i det västra planområdet. Huvudmannen för allmän plats är skyldig 
att lösa in allmän plats om fastighetsägaren begär det men har också rätt att lösa in marken. Vär-
det på marken bedöms efter i detaljplanen angiven användning. Huvudmannen för allmän plats 
ansvarar för skötseln av densamma. 
För att fullfölja planen krävs att kommunal mark förvärvas av exploatören. Värdet på marken be-
döms efter i detaljplanen angiven användning. Överföringen av marken sker genom fastighetsreg-
lering. Samtliga regleringar förutsätts kunna ske genom frivilliga uppgörelser i vilken ersättning 
för marken regleras. Syftet med regleringarna är att fastigheten efter genomförandet överensstäm-
mer med detaljplanen. Avtal bör tecknas innan detaljplanen vinner laga kraft. 

Kolumn med vilka område som berörs av fastighetsregleringar avseende allmän plats och kvarter-
smark, samt från och till vilken fastighet redovisas nedan samt på karta. Det redovisas även från 
och till vilken fastighet samt ungefärligt antal kvadratmeter. 

Från Rydingsberg 1:35              Till Rydingsberg 1 Område A, ca 5720 kvm
Från Rydingsberg 1:35  Till Rydingberg 1 Område B, ca 289 kvm
Från Rydingsberg S:3               Till Rydingsberg 1:35 Område C, ca 1403 kvm
Från Rydingsberg 1              Till Rydingsberg 1:35 Område D, ca 213 kvm
Från Rydingsberg 1               Till Rydingsberg 1:35 Område E, ca 982 kvm
Från Rydingsberg 1              Till nybildad fastighet Område F, ca 15101 kvm
Från Rydingsberg 1                   Till Rydingsberg 1:35  Område G, ca 19 kvm

ALLMÄN PLATS OCH KVARTERSMARK
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Gällande tomtindelning 1485K-202/1960 upphävs. Fastighetsbestämning av gränsen mellan Äs-
peröd och Halla-Stenbacken har genomförts under planprocessen. Tomt för förskola avstyckas 
från Rydingsberg 1 och bildar en ny fastighet som ska överföras till kommunen. 
För att möjliggöra breddning av väg regleras mark i planområdets södra del från Rydingsberg 1 
till Äsperöd 1:35. Gemensamhetsanläggning tillskapas för att säkra förskolans infart mot Äspe-
rödsvägen, ansöks och bekostas av Uddevalla kommun. 

HUVUDMANNASKAP, ANSVARSFÖRDELNING, EKONOMISKA FRÅGOR

Markägaren till Rydingsberg 1 förutsätts vara exploatör. 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark. Den del i detaljplan som är gångväg är ut-
byggd. Kommunen som huvudman ansvarar för framtida drift och underhåll. 
Exploatören svarar för genomförande av detaljplanen.
Planområdet är anslutet till kommunalt VA från Äsperödsvägen inklusive fjärrvärme. 

Teledistributör ansvarar för eventuell utbyggnad av telenät samt eventuell säkerställande av 
anläggningens bestånd genom ledningsrätt, servitut eller nyttjanderätt. En ny byggrätt kommer 
beröra befintlig ledning, avtal om flyttning av ledning ska upprättas mellan teledistributör och 
exploatören. 

Bygglov söks hos Uddevalla kommun. Lantmäterimyndigheten i Uddevalla utgör förrättnings-
myndighet inom det aktuella planområdet.

ANSVARIGA MYNDIGHETER/UPPLYSNINGAR

DAGVATTEN

Exploatören ansvarar för att ett fungerande dagvattensystem byggs ut. Detaljerna regleras i explo-
ateringsavtal som ska upprättas med exploatör före detaljplanen antas.  Dagvattenutredning har 
utförts, inför granskningsskedet har denna reviderats (2018-08-28). Bland annat har 100-årsregn, 
och rening av dagvattnet tagits i vidare beaktande, förslag på åtgärder presenteras i helhet i utred-
ningen tillhörande detaljplanen.
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Enligt plan- och bygglagen skall detaljplaner förses med en genomförandetid på minst fem år och 
högst femton år. Genomförandetiden för planen slutar tio år efter det att planen vunnit laga kraft.
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den väsentliga 
rättseffekten är att markägaren under genomförandetiden har en ekonomisk garanti för att kunna 
utnyttja planens byggrätter. Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomför-
andetidens slut, fortsätter den att gälla och ge byggrätt som tidigare. Efter genomförandetidens 
utgång får kommunen större möjligheter att ersätta, ändra eller upphäva planen om så bedöms 
lämpligt, eftersom de outnyttjade rättigheter som uppkommit genom planen inte längre är ”eko-
nomiskt garanterade”.
Anslutningskostnader för vatten och avlopp kommer att tas ut enligt gällande VA-taxa.
Bygglovstaxa enligt gällande kommunfullmäktigebeslut om bygglovsavgift tas ut. Planavgift i 
samband med bygglov tas inte ut då detta reglerats i planavtal.

Preliminär tidplan

Målsättningen är att nedanstående tider ska gälla för planarbetet och planens genomför-
ande:

Beslut om Samråd i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Laga kraft, tidigast

Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

SAMHÄLLSBYGGNAD

Daniel Andersson
planarkitekt

Martin Hellström
plan- och exploateringschef

januari 2018

juni 2019

november 2019

december 2019

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR KOMMUNEN

EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR EXPLOATÖR INOM OMRÅDET

Marköverlåtelser för respektive markområde regleras i exploateringsavtal mellan kommunen 
och exploatör. Kommunen ska bekosta trafikförbättrande åtgärder i anslutning till planområdet.
Kommunen ansvarar för framtida driftskostnader och underhåll av allmän plats inom planom-
rådet. 

Genom detaljplanen skapas värde genom byggrätter inom exploatörens fastigheter. Kostnader 
för planarbetet har reglerats i ett detaljplaneavtal. Exploatören ska bekosta de bulleråtgärder 
som krävs i anslutning till planområdet och som uppstår som en konsekvens av exploateringen, 
detaljer och kostnader kommer regleras i exploateringsavtal. Marköverlåtelser för respektive 
markområde regleras i exploateringsavtal mellan kommunen och exploatör. Exploatören svarar 
vidare för alla kostnader inom kvartersmark. 
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§ 100 Dnr BUN 2019/00886  10 

Remiss - verksamhetsplan Fyrbodals kommunalförbund  

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har översänt verksamhetsplan 2020 för remissyttrande till 

Uddevalla kommun. I sin tur har kommunstyrelsen översänt denna för yttrande till barn- 

och utbildningsnämnden. I detta yttrande berör förvaltningen endast områden som en 

direkt koppling till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

Verksamhetsplanen 2020 ger utbildningsperspektivet och barnperspektivet ett något 

tydligare fokus jämfört med tidigare plan. Detta ska ses som positivt men förvaltningen 

menar att ett ytterligare ökat fokus mot utbildning är önskvärt. 

  

Överlag saknar förvaltningen också den tydliga koppling som finns mellan utbildning 

och tillväxt. Idag finns en betydande mängd forskning som påvisar att satsningar på 

barn och unga – främst i form av utbildning – ger den största samhällsekonomiska 

vinsten i form av minskat utanförskap, stärkt näringsliv och ökat företagande. 

  
Förvaltningen menar därför att målområdet ” En väl fungerande kompetensförsörjning 

utifrån arbetsmarknadens behov samt individers tillgång till likvärdig utbildning” 

behöver omarbetas och ges en tydligare koppling till utbildningsverksamhet och 

samhällsekonomisk tillväxt.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-08-09 

Missiv tillhörande remiss från Fyrbodal om verksamhetsplan och budget 2020 

Förslag från Fyrbodal om verksamhetsplan och budget 2020 

Göteborgsregionens Strategisk inriktning 2020-2023     

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens yttrande på remiss – verksamhetsplan Fyrbodals 

kommunalförbund      

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(3) 

2019-08-09 Dnr BUN 2019/00886 

  

 

Handläggare 

Staffan Lindroos 

staffan.lindroos@uddevalla.se 

 

Remiss – verksamhetsplan Fyrbodals kommunalförbund 

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbund har översänt verksamhetsplan 2020 för remissyttrande till 

Uddevalla kommun. I sin tur har kommunstyrelsen översänt denna för yttrande till barn- 

och utbildningsnämnden. I detta yttrande berör förvaltningen endast områden som en 

direkt koppling till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

Verksamhetsplanen 2020 ger utbildningsperspektivet och barnperspektivet ett något 

tydligare fokus jämfört med tidigare plan. Detta ska ses som positivt men förvaltningen 

menar att ett ytterligare ökat fokus mot utbildning är önskvärt. 

 

Överlag saknar förvaltningen också den tydliga koppling som finns mellan utbildning 

och tillväxt. Idag finns en betydande mängd forskning som påvisar att satsningar på 

barn och unga – främst i form av utbildning – ger den största samhällsekonomiska 

vinsten i form av minskat utanförskap, stärkt näringsliv och ökat företagande. 

 

Förvaltningen menar därför att målområdet ” En väl fungerande kompetensförsörjning 

utifrån arbetsmarknadens behov samt individers tillgång till likvärdig utbildning” 

behöver omarbetas och ges en tydligare koppling till utbildningsverksamhet och 

samhällsekonomisk tillväxt.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-08-09 

Missiv tillhörande remiss från Fyrbodal om verksamhetsplan och budget 2020 

Förslag från Fyrbodal om verksamhetsplan och budget 2020 

Göteborgsregionens Strategisk inriktning 2020-2023      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens yttrande på remiss – verksamhetsplan Fyrbodals 

kommunalförbund      

Ärendebeskrivning 

Fyrbodals kommunalförbund har översänt verksamhetsplan 2020 för remissyttrande till 

Uddevalla kommun. I sin tur har kommunstyrelsen översänt denna för yttrande till barn- 

och utbildningsnämnden. I detta yttrande berör förvaltningen endast områden som en 

direkt koppling till barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden. 

Verksamhetsplanen 2020 är indelad i följande målområden: 
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- Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv 

- En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov samt 

individers tillgång till likvärdig utbildning 

- En väl utvecklad infrastruktur 

- Hållbar landsutveckling med väl fungerande samspel mellan städer och 

landsbygder 

- En stark och attraktiv gränsregion 

- Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård 

och omsorg 

- God och jämlik hälsa för barn och unga 

 

Verksamhetsplanen 2020 ger utbildningsperspektivet och barnperspektivet ett något 

tydligare fokus jämfört med tidigare plan. Detta ska ses som positivt men förvaltningen 

menar att ett ytterligare ökat fokus mot utbildning är önskvärt. I detta avseende vill 

förvaltningen hänvisa till Göteborgsregionens kommunalförbundsmotsvarande 

dokument där utbildningsaspekten görs mycket tydlig i följande målområde:  

 

- Utbildning och kompetensförsörjning 

 

Under denna rubrik konkretiseras sedan olika mål och strategier med en stark och 

påtaglig tydlighet. 

 

I Fyrbodals verksamhetsplan finns utbildning med inom målet ” En väl fungerande 

kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov samt individers tillgång till 

likvärdig utbildning”. Detta mål är sedan nerbrutet i olika strategier som förvaltningen 

menar saknar en tydlig stringens och ett tydligt fokus. Förvaltningen menar att 

begreppet ”utbildning” ytterligare behöver lyftas och tydliggöras både i målrubrik och i 

de olika strategierna inom målområdet.  

Överlag saknar förvaltningen också den tydliga koppling som finns mellan utbildning 

och tillväxt. Idag finns en betydande mängd forskning som påvisar att satsningar på 

barn och unga – främst i form av utbildning – ger den största samhällsekonomiska 

vinsten i form av minskat utanförskap, stärkt näringsliv och ökat företagande. 

Förvaltningen saknar även perspektivet med de stora utmaningar som 

utbildningssektorn står inför gällande kompetensförsörjningen. 

 

Den tydlighet och stringens som barn- och utbildningsförvaltningen efterfrågar inom 

utbildning finns dock att återfinna inom socialsektorn under rubriken ” Invånarna ska 

erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg”.  

 

Förvaltningen menar därför att målområdet ” En väl fungerande kompetensförsörjning 

utifrån arbetsmarknadens behov samt individers tillgång till likvärdig utbildning” 
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behöver omarbetas och ges en tydligare koppling till utbildningsverksamhet och 

samhällsekonomisk tillväxt. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos  

Förvaltningschef  

Expediera till 

Kommunstyrelsen 
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Till  

Fyrbodals medlemskommuner  

  

Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget 
2020  

Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget har sedan 2018 ett nytt format 

jämfört med tidigare år. Vi har även 2020 arbetat med att förtydliga övergripande mål, 

formulera strategier och mätetal som kan följas upp och återrapporteras till kommunerna.   
  

Vi vill förtydliga kommunalförbundets roll kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor 

vi arbetar med.   

Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan. Aktiviteterna är 

arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls. Verksamhetsplanens struktur och mätetal har 

processats i både politiska nätverk och tjänstemannanätverk.  

Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr för 

2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig prövning av 

indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning.  

I verksamhetsplanen för 2020 framgår även budgeten för tillväxtmedel, som finansieras via 

VG-regionen och medlemskommunerna. Budgeten för tillväxtmedel 2019 är utsänd på remiss 

i ett separat utskick. 

Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på Verksamhetsplan och 

budget 2020.   

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodal.se senast den 30 september.  

Frågor besvaras av teamchef Samhällsutveckling, Anna Lärk Ståhlberg tel. 0522-44 08 65 

eller teamchef Välfärd, Titti Andersson tel. 0522-44 08 54.  

  

Carina Ericson 

Administrativ chef 

Bilaga: Förslag verksamhetsplan och budget 2020 

mailto:kansli@fyrbodal.se
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Vi är 14 västsvenska kommuner som samarbetar i Fyrbodals kommunalförbund. Vi driver ut-
veckling, utbyter erfarenheter och skapar tyngd i påverkansarbetet för Fyrbodalregionens 

bästa. Fokus är att jobba med det som vi gör bättre tillsammans än i varje kommun för sig. Med  
andra ord vill vi nå längre. Tillsammans.

Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005, som ett resultat av att Västra  Götalandsregionen 
bildats några år tidigare. I dag är vi ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra  Götaland 
med uppgift att ta tillvara våra medlemskommuners intressen samt att utgöra en delregional 
resurs för strategisk samordning och utveckling.

Enligt  förbundsordningen är uppdraget att stärka medlemskommunernas intressen och bidra till 
utveckling av Fyrbodalsregionen genom samverkan och effektivt resursutnyttjande. Arbetet ska 
ske utifrån vår vision om Det Goda Livet och vår värdegrund, som bland annat uttrycks i våra 
fyra ledord: Framåt, Forum, Flerstämmighet och Förtroende.

Vi vill nå längre. Tillsammans.
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Vår vision: Det goda livet
Som ett av fyra delregionala förbund i  Västra Götaland 
är utgångspunkten för allt vårt arbete den gemensamma 
 visionen om Det goda livet.

Visionen beskriver vad ett gott liv innebär för invånarna 
i  Västra Göta land.

Vägen dit förutsätter en  hållbar utveckling – 
ur ett ekonomiskt,  ekologiskt och socialt perspektiv. 
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Fyrbodal är en varierad delregion i Västra Götaland, med städer och landsbygd, hav och sjöar, 
närhet till Norge och viktiga kommunikationsleder på väg, järnväg och till sjöss. Här finns hög 

kompetens, starka nätverk, väl utbyggd IT-struktur, ett positivt innovationsklimat och fantastiska 
livsmiljöer.

Precis som andra delar av landet har Fyrbodal en rad utmaningar som hänger ihop med vår 
 geografi och historiska utveckling. Vi har exempelvis en obalans mellan större och mindre kom-
muner. Till det kommer utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, omställning till fossilfria 
transporter och hållbar tillväxt. Befolkningsprognosen pekar mot att vi kommer att bli 30 000 fler 
invånare inom 20 år och det sker i huvudsak genom inflyttning. 

Det här är utmaningar som kräver medvetna satsningar på att jämna ut skillnader och stärka sam-
arbetet mellan såväl invånare som privata och offentliga aktörer. Vi måste öka sammanhållningen, 
skapa en gemensam vision för vår delregion och arbeta vidare med våra styrkeområden. De hori-
sontella kriterierna som jämställdhet, hållbarhet, integration och tillgänglighet ska genomsyra allt 
arbete. 

 

Fyrbodals möjligheter och utmaningar
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Styrande dokument  

Följande dokument ligger till grund för verksamhetsplanen:

•  Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

•  Delregional genomförandeplan Fyrbodal 2014–2020

Vägledande dokument

Verksamhetsplanen bygger även på följande vägledande dokument: 

•  Vision Västra Götaland - Det goda livet

•  Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 (VG2020)

•  Västra Götalands regionala kulturplan 2020-2023*

•  Samling för social hållbarhet – Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen

•  Nationella och regionala planer för infrastruktur och kollektivtrafik

•  FN:s globala mål för hållbar utveckling.

•  Klimat 2030 Västra Götaland

•  Regeringens digitaliseringsstrategi

*var under framtagande när verksamhetsplanen utformades.
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VG2020 och genomförandeplan Fyrbodal

Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin (VG2020) går in på sitt sista år under 2020. En ny 

utvecklingsstrategi är under framtagande, tillsammans med Västra Götalandsregionen, kommunal-

förbunden, kommunerna samt externa organisationer och myndigheter. Parallellt med att en ny regio-

nal utvecklingsstrategi tas fram kommer Fyrbodals kommunalförbund att ta fram en ny verksamhets-

plan för 2021 och framåt. 

Organisationens uppdrag

Fyrbodals kommunalförbund ska vara en kunskapsorganisation som arbetar med de  frågor som är 

mest angelägna för kommunerna. Förutom det arbete som speglas av verksamhetsplanen har kom-

munalförbundets organisation i uppdrag att utreda, planera och bedöma de förslag som kommer från 

medlemskommunerna samt att utifrån omvärldsbevakning initiera utvecklingsinsatser. I de fall försla-

gen ligger i linje med vår genomförandeplan kan de leda till förstudier, projekt eller nya verksamheter. 

De genomförs av kommunalförbundet eller i samverkan med externa aktörer och utvärderas.
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FN:s globala utvecklingsmål

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och är den mest ambitiösa överrens-

kommelsen för hållbar utveckling som världens ledare har antagit. De 17 Globala målen för 

hållbar utveckling är en del av Agenda 2030. Vart och ett av de åtta övergripande målen för 

Fyrbodals kommunalförbund har koppling till ett eller flera av de globala målen.
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Förbundet har som strategiskt mål att utföra sina 

uppdrag med tydlig kvalitet och resultatredovis-

ning, med en effektiv resursanvändning och med 

en god framförhållning inför förändrade finansiella 

förutsättningar. 

• Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga 
kostnaderna.

• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 pro-
cent, nivån kan dock variera över tid  
beroende av åtaganden som direktionen  
finner angelägna. 

• Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både 
täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att för-
skottera medel i projekt där förbundet är projektägare.

• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med 
minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna 
och Västra Götalandsregionen bidrar med.

Finansiella mål
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Förbundets basverksamhet finansieras av medlems-

kommunerna. Medlemsavgiften index regleras årligen, för 

2020 är avgiften 35 kronor per invånare.

Förbundets projekt och verksamheter har särskild finan-

siering, i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga 

program, Västra Götalandsregionen,  staten och medlems-

kommunerna.

Förbundet erhåller årligen 10,5 mkr i regionala tillväxt-

medel från Västra Götaland under förutsättning att  

medlems kommunerna växlar upp medlen med motsvaran-

de belopp. Utöver dessa 10 mkr erhåller förbundet 500 

tkr för analyser och förstudier som inte kräver medfinan-

siering. Budgeten för 2020 uppgår till 20,5 mkr, vilket 

kräver en finansiering som motsvarar 37 kr/inv i Fyrbodal. 

Finansiering
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Fyrbodals kommunalförbund:

•  utgör tjänstemannastöd till arbetsutskott och 

direktion samt ordförande- och tjänste- 

mannanätverk.

•  omvärldsbevakar och tar fram strategier, rikt-

linjer, planer och rapporter.

•  driver verksamheter och projekt samt tar ini-

tiativ till nya uppdrag, förstudier, projekt och 

verksamheter. Följer upp och utvärderar.

•  för dialog med och utgör en länk mellan kom-

munerna och organisationer, myndigheter och 

andra aktörer.

•  planerar och genomför kompetensutveckling 

för kommunernas medarbetare.



12

Ordinarie

Martin Carling (C), Dals Ed (ordförande)
Paul Åkerlund (S), Trollhättan (1.e vice ordf.)
Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla (2.e vice ordf.)
Stig Bertilsson (M), Bengtsfors
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda
Jan-Olof Johansson (S), Lysekil
Morgan E Andersson (C), Mellerud
Jan Hognert (M), Munkedal
Anders Arnell (M), Orust
Mats Abrahamsson (M), Sotenäs
Kent Hansson (S), Strömstad
Liselotte Fröjd (M), Tanum
Peter Eriksson (M), Trollhättan
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Benny Augustsson (S), Vänersborg
Gunnar Lidell (M), Vänersborg
Michael Karlsson (S), Åmål

Direktionen

Ersättare

Per-Erik Norlin (S), Dals Ed 
Monica Hanson (S), Trollhättan 
Michael Staxäng (M), Uddevalla 
Per Eriksson (S), Bengtsfors
Ulla Börjesson (S), Färgelanda
Ronald Rombrant (LP), Lysekil
Michael Melby (S), Mellerud
Liza Kettil (S), Munkedal
Lars Larsson (C), Orust
Birgitta Albertsson (S), Sotenäs
Lars Tysklind (L), Strömstad
Louise Thunström (S), Tanum
Bedros Cicek (KD), Trollhättan
Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla
Bo Carlsson (C), Vänersborg
Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg
Michael Karlsson (M), Åmål

Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ. Ledamöterna utses för fyra 

år efter ordinarie kommunalval. Ledamöter 2019-2022.
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Kommunerna har dubbla uppdrag i att 

vara en leverantör av välfärdstjänster 

samt vara en samhälls- och demokrati - 

utvecklare.

Våra medarbetare är specialister inom 

sina respektive områden och är både 

intressebevakare och värdeskapare inom 

kommunalförbundets uppdrag.

I vardagen sker detta genom omvärlds-

bevakning, verksamhet- och kunskaps-

utveckling samt i genomförandet av pro-

jekt, ledandet av professionsnätverk med 

mera.

Arbetet utgår från en tillitsbaserad orga-

nisationskultur.

Medarbetare
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Bättre företagsklimat
och ett starkt näringsliv1
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Strategier: Mätetal:

1. Genomföra kunskapshöjande och stra-

tegiska insatser med syfte att öka den 

kommunala servicen och kunskapen om 

företagens villkor.

2. Erbjuda entreprenörer samt små och 

medelstora företag tillgång till ett 

behovsstyrt och ”sömlöst” stödsystem 

som är jämlikt och robust. Systemet 

ska främja innovation, entreprenörskap, 

företagande och nyinvesteringar genom 

att driva en effektiv och samordnad 

hantering av tillväxtmedel.

3. Stärka det befintliga näringslivet inom 

områden där vi har internationell kon-

kurrenskraft genom att driva samordna-

de offensiva satsningar för att attrahera 

investeringar och företagsetableringar i 

enlighet med antagen strategisk plan.

1. a) Medelvärdet för Fyrbodals kommuner ska öka i Svenskt Nä-

ringslivs ranking och Insiktsundersökningen.   

b) En gemensam näringslivsstrategi som främjar utvecklingskraft 

i hela Fyrbodal är framtagen och beslutad.    

c) 14 av 14 kommuner upplever att Fyrbodals kommunalförbund 

bidrar till att skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal.

2. a) Fyrbodal är det ledande kommunalförbundet inom Västra 

Götaland när det gäller uppväxling av tillväxtmedel.  

b) 14 av 14 kommuner ska uppleva att de kan erbjuda lokala 

entreprenörer och företagare affärsutveckling och stöd genom 

innovationssystemets aktörer.     

c) Alla projekt och verksamheter som finansieras av tillväxtmedel 

följs upp och utvärderas.

3. a) 14 av 14 kommuner upplever att attraktionskraften för inves-

teringar i Fyrbodal ökar genom Position Väst-samarbetet. 

b) Berörda aktörer inom innovationssystemet, som bidrar till ett 

stärkt näringsliv, upplever en tydligare samverkan med Position 

Väst.
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2En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt 
individers tillgång till likvärdig utbildning

Fotograf: Patrik Johäll
Copyright: Högskolan Väst
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Strategier: Mätetal:

1. Skapa förutsättningar för bättre match-

ning genom hållbara strukturer, om-

världsbevakning, samverkansarenor och 

projektverksamhet.

2. Stödja kommunerna i arbetet med att 

säkerställa tillgången till behörig perso-

nal.

3. Främja samverkan mellan skola och 

arbetsliv.

4. Stödja kommunernas arbete med att få 

fler att fullfölja sina studier eller vara i 

arbete.

5. Vara en arena för gemensam organi-

sering där samverkan ger ekonomiska 

fördelar och effektivisering.

1. a) En hållbar struktur för samverkan genom framtagande av uppdrags-

beskrivningar/samverkansavtal för fyra nätverk/kluster.   

b) Processledning av tio nätverk.      

c) En kommunikationsplan framtagen.      

d) Medverkat i uppstart av två utredningar/förstudier/projekt.   

e) Landsbygdsråd etablerat       

f) Kriterier för Lärcentrum Fyrbodal framtagna.     

g) Fyra branschråd, ett regionalt college inom teknik och ett inom 

vård- och omsorg etablerade.

2. En utredning om behov av FoU-verksamhet för utbildnings- och kom-

petensförsörjningsfrågor genomförd.

3. En kartläggning/förstudie gällande samverkan skola-arbetsliv genom-

förd.

4. Genomföra ett projekt kring fullföljda studier, Unga som varken arbe-

tar eller studerar (UVAS) och KAA-uppdraget (Kommunalt aktivitets-

ansvar) i Fyrbodal.

5. a) Drifta Antagningsorganisationen.      

b) Implementering av praktiksamordning genom praktikplatsen.se. 

c) Utredning genomförd och implementering påbörjad av tekniskt 

system för KAA-registrering (Kommunalt aktivitetsansvar) och inter-

kommunal ersättning (ELIN).E
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En väl utvecklad infrastruktur3
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Strategier: Mätetal:

1. Andelen bilar i kommunal verksamhet som kan drivas med el eller biogas ska 

vara minst 50 procent.

2. Andelen hushåll och företag som har tillgång till god bredbandsuppkoppling 

ska öka. År 2020 ska 95 procent av Västra Götalands hushåll och företag ha 

tillgång till robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmete-

riskt.

3. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket 

hög grad utgör ett stöd i mellankommunala och regionala infrastrukturfrågor.

4. Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket 

hög grad utgör ett stöd i mellankommunala och regionala kollektivtrafikfrågor.

5. Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med 

det stöd de får genom förbundets nätverk.
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1. Stödja utvecklingen av hållbara god-

stransporter och utvecklingen av håll-

bart resande.

2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kva-

litet för alla som främjar hållbarhet.

3. Delta i det regionala strukturbildsar-

betet som tydliggör de övergripande 

behoven som finns av åtgärder i den 

funktionella geografin för väg, järnväg, 

it/fiber, elkraft, kollektivtrafik, sjöfart 

och cykel.

4. Bevaka och agera i planering och 

genomförande av de objekt i Fyrbodal 

som finns upptagna i de nationella och 

regionala infrastrukturplanerna 2018-

2029.

5. Kartläggning av prioriterade infrastruk-

turobjekt och utvecklingsområden som 

har bäring på kommande planomgång 

2022-2033.
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4Hållbar landsbygdsutveckling
och väl fungerande samspel
mellan städer och landsbygder
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Strategier: Mätetal:

1. Skapa och kommunicera en väl förank-

rad, gemensam framtidsbild för Fyrbo-

dal. 

2. Skapa förutsättningar för ett ökat 

samspel mellan städer och landsbygder 

genom omvärldsbevakning, analyser och 

samarbeten.

3. Samverka för att etablera Fyrbodal som 

ledande delregion inom skog och trä, 

med satsningar i nya bioekonomilös-

ningar och för fler nyinvesteringar.   

4. Samverka för att etablera Fyrbodal som 

en ledande maritim delregion med 

lösningar inriktade på innovation, nyin-

vesteringar samt en miljöanpassad och 

hållbar utveckling.

1. 14 av 14 kommuner medverkar i arbetet med Strukturbild Fyr-

bodal.

2. 14 av 14 kommuner deltar i Landsbygdsrådet.

3. Fullfölja pågående samverkansprojekt inom skoglig biobaserad 

ekonomi.

4. Minst ett samverkansprojekt inom maritim utveckling ska ha 

etablerats.
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5En stark och attraktiv gränsregion
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Strategier: Mätetal:

1. Verka för att tillsammans med Svine-

sunds kommittén och andra parter 

stärka området Göteborg/Oslo/Öresund 

som en attraktiv region för invånare och 

företag att leva, studera och  arbeta i, 

samt att investera och bedriva verksam-

het i.

2. Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av 

EU:s strukturfonder, som Interreg Sveri-

ge/Norge, Öresund/Kattegatt/Skagerack 

(ÖKS) med flera.

1. Ta fram en strategi för att stärka gränsregionen samt tydliggöra med-

verkande parters roller.

2. Delta i och utvärdera aktuella program.
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6En aktiv och nyskapande  
kulturregion för alla

Konstnär: Karen Macher Nesta
Verk: The bed
Projekt: Landet Mitt Emellan
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Strategier: Mätetal:

1. Öka kunskapen om kopplingen mellan 

kultur och kommuners attraktionskraft.

2. Öka kunskapen om kultur som  

innovationsdriven tillväxtfaktor.

3. Främja kulturföretagande.

1. Minst 80 procent av deltagarna vid seminariet ”Attraktiva 

kommuner” ska vara nöjda och/eller uppleva att de har nytta av 

innehållet på konferensen i sitt arbete.

2. Minst ett projekt är påbörjat utifrån rekommendationerna i rap-

porten Kreativa Kraftfält Fyrbodal.

3. Minst ett projekt är påbörjat med medfinansiering från det regio-

nala programmet Kulturella och kreativa näringar (KKN).
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7Invånarna ska erbjudas en god, 
jämlik och kunskapsbaserad 
socialtjänst, vård och omsorg
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Strategier: Mätetal:

1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård 

och omsorg för god samverkan i gräns- 

snittet mellan kommun, region och stat.

2. Fungera som en regional stödstruktur för 

kunskapsutveckling och samordning av 

statliga satsningar/initiativ inom  

socialtjänst samt angränsande hälso- 

och sjukvård.

3. Medverka till att kommunernas  

socialtjänst samt vård och omsorg arbe-

tar kunskapsbaserat och innovativt. 

4. Identifiera och utreda verksamhets- 

områden där kommunerna kan samverka 

och på så sätt erbjuda invånarna lik- 

värdiga insatser på ett mer kostnads- 

effektivt och rättssäkert sätt. 

5. Driva och stödja utvalda nätverk för 

kostnadseffektiv kunskapsutveckling och 

kollegialt stöd.

6. Stödja kommunerna i digitalisering och 

välfärdsteknologi.

1. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller 

mycket hög grad utgör ett stöd till ett fungerande vårdsamverkansarbe-

te.

2. a) Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller 

mycket hög grad bidrar till information gällande frågor på nationell och 

regional nivå.         

b) Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller 

mycket hög grad bidrar till att kommunen kan påverka frågor på natio-

nell och regional nivå.

3. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller 

mycket hög grad är till praktisk nytta och stöttning i kommunernas 

kunskapsutveckling.

4. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller 

mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera och utre-

da områden för samverkan inom Fyrbodal.

5. Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda 

med det stöd de får genom förbundets nätverk.

6. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller 

mycket hög grad utgör ett stöd i den digitala teknikutvecklingen.
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8God och jämlik hälsa
för barn och unga
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Strategier: Mätetal:

1. Stödja kommunernas förebyggande och 

hälsofrämjande arbete för ökad likvär-

dighet och likvärdiga villkor för barn och 

unga.

2. Verka för god samverkan och erfaren-

hetsutbyte mellan/inom kommuner och 

regionen.

3. Stödja kommunernas arbete med att få 

fler unga vuxna i studier eller arbete.
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1. a) Alla kommuner ska ha deltagit i någon aktivitet med Hälsokällan. 

b) Deltagarna ska ska ha upplevt nytta och ha erhållit användbara 

kunskaper för sitt arbete.

2. Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad 

nöjda med det stöd de får genom förbundets nätverk.
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Budget 2020-2022 Basverksamheten

2020 2021 2022
Medlemsavgift 35 kr * 273 000 inv. (3% index från 2019) 9 555 000 9 828 000 10 100 000

Övriga intäkter 100 000 100 000 100 000

SUMMA INTÄKTER: 9 655 000 9 928 000 10 200 000

Personalkostnader - 6 530 000 - 6 760 000 - 6 990 000

Bilersättningar - 180 000 - 180 000 - 200 000

Politiska arvoden, ordförande och revision - 370 000 - 375 000 - 380 000

Möteskostnader politiker och tjänstemän - 150 000 - 150 000 - 150 000

Konsultkostnader - 100 000 - 100 000 - 100 000

Administrativa fasta kostnader - 920 000 - 905 000 - 890 000

Administrativa rörliga kostnader - 1 235 000 - 1 175 000 - 1 195 000

SUMMA KOSTNADER: - 9 485 000 - 9 645 000 - 9 905 000

BERÄKNAT RESULTAT: 170 000 283 000 295 000
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Budget 2020 Tillväxtmedel (sida 1/4)

Projekt/Verksamhet Ägare 2020
Budgetförslag

2019 
Budget

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION

Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)

Projekt som främjar ungt entreprenörskap 1 000 000

Skapa förutsättningar för idéer och starta företag (1.1.2)

Nyföretagsrådgivning, fysiskt och webbaserat Almi 400 000 400 000

Innovatum Startup Innovatum 1 305 000 1 305 000

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)

Distribuerad affärscoachning Almi 1 100 000

Projekt mötesplatser Fyrbodal Vakant 1 200 000

Projekt SME inom Styrkeområden Vakant 1 700 000

Projekt Strategiskt näringslivsarbete Fyrbodals kommunalförbund 200 000

Utveckla test- och demoarenor där nya idéer omsätts till praktik

Innovatum Projektarenan Innovatum 1 595 000 1 595 000
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Budget 2020 Tillväxtmedel (Sida 2/4)

Projekt/Verksamhet Ägare 2020
Budgetförslag

2019 
Budget

EN REGION FÖR ALLA

Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer (2.1.1)

Praktikplatsen.se Fyrbodals kommunalförbund 200 000 200 000

Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska (2.2.1)

Projekt som leder till fullföljda studier Fyrbodals kommunalförbund 1 000 000

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)

Kompetensplattform Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund 2 000 000 2 130 000

Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)

Kommunakademin Väst Högskolan Väst 750 000 750 000
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Budget 2020 Tillväxtmedel (Sida 3/4)

Projekt/Verksamhet Ägare 2020
Budgetförslag

2019 
Budget

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR

Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land (3.1.3)

Strukturbild Fyrbodal Fyrbodals kommunalförbund 1 000 000 300 000

Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)

Projekt som stärker omställningen för SME:s inom styrke-
områden

Vakant 200 000 200 000

Affärsdriven miljöutveckling Fyrbodals kommunalförbund 1 800 000 1 800 000
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Budget 2020 Tillväxtmedel (Sida 4/4)

Projekt/Verksamhet Ägare 2020
Budgetförslag

2019 
Budget

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR

Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland (4.1.1)

Offentlig miljö som konstform och Kultur som driver inno-
vation

Fyrbodals kommunalförbund 1 000 000

Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)

Kulturella och kreativa näringar 1 000 000 500 000

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)

Gränsen som möjlighet med fokus på besöksnäring Svinesundskommittén 300 000 300 000

Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4)

Position Väst Fyrbodals kommunalförbund 3 000 000 2 975 000

ÖVRIGA PROJEKT OCH FÖRSTUDIER

Förstudier (finansieras av VGR) 500 000 500 000

Projekt övrigt 200 000 725 000

TOTALT 20 500 000 20 500 000



Strategisk inriktning 
2020–2023



2 3

Göteborgsregionen har utvecklats till en storstadsregion. Idag bor drygt en 
miljon människor här och varje månad ökar antalet invånare med cirka tusen 
personer. Företagens intresse för regionen är rekordstort. Vi befinner oss i 
ett historiskt utvecklingssprång som har skapats genom stora satsningar på 
forskning och produktutveckling. Ytterligare 1 000 miljarder kronor beräknas 
gå till investeringar i infrastruktur och byggande fram till 2035. 

Att regionen växer är positivt men innebär också utmaningar. Demografin, 
befolkningens storlek och sammansättning, är en sådan. I en storstadsregion 
som präglas av tillväxt ökar befolkningen i alla åldersgrupper.  Det ställer krav 
på kommunernas leverans av välfärd, bostäder och en hållbar infrastruktur. 
Ekonomiska prognoser visar att kommunerna kommer att ha mindre resurser 
när allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler barn, unga och gamla och 
här är kommunernas ekonomi en begränsande faktor. 
Behovet av gemensam planering ökar. Dels för att möta de ekonomiska 
 utmaningarna, dels för att regionen ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt 
när invånarna blir fler. Genom att planera gemensamt kan kommunerna öka 
sin kapacitet, bli mer effektiva och öka kvaliteten.
Dagens medborgare förväntar sig sammanhållna och smarta lösningar som 
gör det enkelt att leva och verka i Göteborgsregionen, oavsett var kommun
gränserna går.

Men utmaningar är också en stark drivkraft för innovation. Göteborgs
regionen (GR) är en arena för utveckling. Här kan kommunerna ta fram nya 
metoder och bygga kunskap med andra som har samma grunduppdrag och 
utvecklingsbehov. Tillsammans kan vi möta gemensamma problem samt 
under söka, laborera och testa möjliga lösningar. Det handlar om att tänka 
annorlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstiftning och använda ny teknik.

Vi lever i en omvärld som påverkar oss. Men vi kan också påverka omvärlden.

Samarbete blir än viktigare

Axel Josefson
Förbundsstyrelsens 
ordförande 

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
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Denna strategiska inriktning pekar ut sex 
 utmaningar som Göteborgs regionen behöver 
 fokusera på att möta under de kommande åren. 
Det är områden där vi ser att regionalt samarbete 
kan göra stor skillnad. 

Vi ger också exempel på hur arbetet hänger ihop 
med de globala målen för hållbar utveckling. 
 Mycket talar för att Agenda 2030 kommer att 
vara den gemensamma  strategiska plattformen, 
från global till lokal nivå, under det kommande 
 decenniet. 

Agenda 2030

Utmaningarna

Innehåll
Samarbete blir än viktigare ..................................................3
Utmaningarna .......................................................................5

Fysisk planering  .............................................................6
Utbildning och kompetensförsörjning ............................8
Näringslivsutveckling ...................................................10
Digital transformation ...................................................11
Social sammanhållning och trygghet  .........................12
Klimat och miljö .............................................................14

En mötesplats för gemensamma satsningar ....................15
Tillsammans tar vi oss an utmaningarna ..........................16
Organisation ........................................................................18
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Strukturbilden ska fördjupas
Göteborgsregionen växer starkt. Med det växer 
behovet av att samordna byggnation, närings
livsetableringar och infrastruktur. Bostadsför-
sörjningen bör ses ur ett regionalt perspektiv
och samordnas med övrig planering. 
Nya bostadsområden behöver präglas av mångfald 
och tillgänglighet samt ligga nära kollektivtrafik 
och samhällsservice.

Utgångspunkten för den fysiska planeringen 
i Göteborgsregionen är strukturbilden som är 
en regional överenskommelse, bland annat 
om lokalisering av samhällen. Arbetet med att 
fördjupa strukturbilden har påbörjats och tar 
avstamp i UN Habitats globala rekommendatio
ner för stadsutveckling. Rekommendationerna 
beskriver vad som krävs för att ett område ska 
vara långsiktigt hållbart. Det handlar om balan
sen mellan hur tätt bostäder och verksamheter 
kan byggas och hur stor andel som ska vara 
grönytor och gatuutrymme. 

Det behövs också ett socialt perspektiv i 
samhällsplaneringen och mer kunskap om vilka 
boendelösningar som fungerar bäst för grupper 
med behov av särskilt stöd.  

Infrastruktur, kollektivtrafik 
och mobilitet
Regionens transportsystem har för låg kapaci
tet för såväl dagens som morgondagens behov. 
 Göteborgsregionen och den potientiella fram
tida arbetsmarknadsregionen är i dagsläget gles 
och dåligt sammankopplad. En effektiv infra
struktur är en förutsättning för att regionen ska 
uppfattas som attraktiv.

När nästa regionala och nationella transport
infrastrukturplan ska tas fram behöver stor
stadsregionens behov tydliggöras. Det är av vikt
att stråket Göteborg-Borås får fortsatt högsta
prioritet i järnvägsutbyggnaden. 

År 2030 ska Västra Götaland vara en fossil
oberoende region. Genom att förändra trans
portsektorn kan vi göra stor nytta för klimatet. 

En del av arbetet handlar om att öka innova
tionskraften så att samhällets transporter blir 
mer effektiva. Men också om att göra det attrak
tivt för människor att välja cykel och kollektiv
trafik. Det behövs satsningar på mobilitet, där 
boende-, arbetsplats- och transportfrågor inte
greras i den långsiktiga samhällsplaneringen.

Nya utmaningar  
kräver ny kunskap
Vårt samhälle har tidigare haft starka tillväxt
perioder. De har inte alltid resulterat i attrakti
va miljöer. För att inte upprepa gamla misstag 
behöver vi tänka efter före, tänka smart och 
planera för en framtid som ser helt annorlunda 
ut än idag. För att klara en sådan planering 
behöver Göteborgsregionen (GR) samarbeta 
med samhällets alla aktörer, inte minst med 
akademin. Under de kommande åren ska GR 
stärka samarbetet med såväl näringslivet som 
akademin, för att utveckla och fördjupa kunska
perna som bygger attraktivitet.

Fysisk planering
Göteborgsregionens strukturbild innehåller gemensamma överenskommelser för 
fysisk planering. Under de kommande åren ska denna fördjupas och utvecklas. 
Levande stationssamhällen, närhet till kommunikationer, en sömlös rörlighet och 
god service ökar regionens attraktivitet. Med en god fysisk planering kommer 
målet om en större arbetsmarknadsregion att nås än snabbare. 

Agenda 2030 
Mål 3 God hälsa och välbefinnande 
Mål 11. Hållbara städer och samhällen 



8

Utbildning och 
kompetensförsörjning    
Att klara skolan är en förutsättning för att komma in i arbetslivet och samhället. Men idag 
gör inte alla elever i regionen det. Utmaningarna handlar både om att unga ska få god
kända betyg och att elever som klarar skolan ska få möjlighet att utvecklas ytterligare. 
Människor behöver också ha den kompetens som efterfrågas. I regionen finns flera 
branscher där bristen på arbetskraft med rätt utbildning ökar. En stor utmaning är 
strukturomvandlingen. Kontinuerlig kompetensutveckling måste vara lättillgänglig 
och gå i takt med verksamhets och teknikutveckling.

Ett öppet utbildningslandskap
Ett öppet utbildningslandskap betyder att elev
erna kan välja utbildningar även utanför den 
egna kommunen. På så sätt får de tillgång till 
ett brett utbud som kan ge dem den kompetens 
de behöver i framtidens arbetsliv. 

För att detta ska kunna fungera behöver kom
munerna planera och dimensionera utbudet på 
en regional nivå utifrån elevernas val, arbets
marknadens kompetensbehov och kommu
nernas förutsättningar. Samverkansavtalen är 
en viktig del för att detta ska fungera, liksom 
digitala verktyg för planering och uppföljning. 

Kunskapsresultat 
och fullföljda studier
Alla elever ska ges förutsättningar att klara 
skolan. Men var femte elev som går ut nian 
i Göteborgsregionen uppnår inte kunskaps
kraven i alla ämnen. Och var tionde är inte 
behörig till gymnasiet. Delvis beror det på 
att genomsnittsåldern på nyanlända elever 
har ökat, vilket ger dem kortare tid att klara 
skolgången. Siffrorna skiljer sig också åt mellan 
olika kommuner i regionen.

Fokus på kunskapsresultat och fullföljda studier 
är avgörande för att minska risken för utanför
skap. Att arbeta förebyggande inom detta område 
bidrar till att skapa bättre förutsättningar för såväl 
individ som samhälle. Sedan 2011 har Göteborgs
regionen (GR), i samverkan med kommunerna, 
byggt kunskap och praktisk erfarenhet kring att 
minska studieavbrott. Idag har vi en nationellt 
ledande kunskap på området.

Samverkan mellan 
skola och arbetsliv 
Elevernas kontakter med arbetslivet är 
 berikande för individen och lägger grunden för 
framtida studie och yrkesval. Dessa val är av
görande för kompetensförsörjningen. I regionen 
behövs det även fortsättningsvis en långsiktig 
samverkan mellan skola och arbetsliv, så att 
olika samverkansformer kan utvecklas. 

Vuxenutbildningens roll
Samhällets krav på utbildning har höjts. Därför 
behöver människor lära hela livet, både för 
sin egen skull och för att möta behoven på en 
arbetsmarknad som är i förändring. Vuxen
utbildningen spelar en viktig roll i detta. I Göte
borgsregionen har antalet elever ökat kraftigt 
under de senaste åren och förväntas även göra 
det framöver. Utbildningarna behöver vara mer 
flexibla och anpassade utifrån olika målgrup
pers förutsättningar. 

Genom samverkan kan kommunernas resurser 
användas optimalt och invånarna får ett  bredare 
utbud av yrkesutbildningar att välja mellan. 
 Detta ökar möjligheterna till yrkesväxling. 

Matchning av kompetens 
Arbetsmarknaden är inne i en strukturomvand
ling. Arbetsuppgifter förändras, nya kompe
tenser behövs och vissa yrken försvinner. En 
rörlighet på arbetsmarknaden är nödvändig. De 
som redan har en anställning ska kunna vidare
utvecklas och ta mer kvalificerade arbetsupp
gifter. På så sätt skapas också fler ingångsjobb 
för dem som ännu inte etablerat sig på arbets
marknaden. Det handlar om att bredda rekry
teringsbasen. Här spelar Göteborgsregionens 

(GR) kompetensråd samt de branschspecifika 
kompetensråden en central roll. I råden möts 
parter från arbetsliv och skola för att diskutera 
och hantera frågor kring kompetensförsörjning.
Validering är en annan viktig pusselbit som 
också ökar förutsättningarna för nyanlända när 
det gäller att få sin reella kompetens synliggjord 
och dokumenterad.

Kommunerna som  
attraktiva arbetsgivare 
Kommunerna är den största arbetsgivar en 
i  Göteborgsregionen med drygt 72 000 års
arbetare. Under de senaste åren har personal
omsättningen fördubblats,  pensionsavgångar 
borträknade. Samtidigt har sjukfrånvaron ökat. 

Prognoserna visar att kommunerna i Göte
borgsregionen totalt behöver rekrytera cirka 
9 000 personer årligen fram till och med 2026.   

För att fortsatt kunna leverera välfärd av 
hög kvalitet behöver kommunerna både kunna 
attrahera nya medarbetare och behålla befintlig 
personal. Arbetsgivarvarumärket behöver stär
kas. Satsningar på kompetensutveckling är en 
viktig del, bland annat i förändringsledarskap 
för kommunernas chefer.

Agenda 2030 
Mål 1. Ingen fattigdom 
Mål 4. God utbildning för alla 
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt



10 11

Näringslivsutveckling
Ett starkt näringsliv är en förutsättning för regionens fortsatta utveckling. Framgångs
rika företag skapar arbetstillfällen och tillväxt. För att regionen ska stå sig i den globala 
konkurrensen behöver kommunerna i sin tur erbjuda service av hög kvalitet.
Men tillväxten får inte ske på bekostnad av miljön. Regionen behöver progressiva 
företag som driver på i utvecklingen mot en hållbar produktion och konsumtion. 

Mark för näringslivet
Göteborgsregionen befinner sig i ett utvecklings
språng där miljardbelopp planeras gå till inves
teringar under de närmaste 20 åren. Behovet av 
mark för såväl produktion som för logistik och 
handel är stort. För att säkra nya och befintliga 
etableringar behövs samordning och regionala 
överenskommelser kring lokalisering som stärker 
utvecklingen mot en hållbar region. Göteborgs
regionen (GR) har ett nära samarbete kring 
näringslivsutveckling med Business Region Göte
borg. Parterna ska planera tillsammans för att 
underlätta näringslivets etablering och expansion.  

Företagsklimat och 
innovationskraft  
I Göteborgsregionen ska det vara enkelt att 
driva företag. Ett positivt företagsklimat är en 
förutsättning för att näringslivet ska fortsätta 
att välja att etablera sig här. Varje möte med 
kommuner och myndigheter ska präglas av ett 
positivt bemötande och förutsägbarhet. 

Göteborgsregionen är basen för flera globala 
kunskapsintensiva företag. Här finns unika 
möjligheter att vara en testarena för ny teknik 
som kan lösa framtidens samhällsutmaningar. 
Utvecklingen mot cirkulär ekonomi, delande
ekonomi och social ekonomi ger upphov till helt 
nya affärsmodeller.

Destinationsutveckling 
och besöksnäring
Besöksnäringen är en av de snabbast växande 
i Sverige. Ett brett samarbete är nyckeln för 
att regionen ska fortsätta att vara attraktiv och 
utvecklas till en hållbar destination. 

Göteborg är världens mest hållbara mötes 
och evenemangsdestination enligt hållbarhets
indexet Global Destination Sustainability Index 
2016, 2017 samt 2018. Men mycket återstår att 
göra, bland annat när det gäller resorna till och 
från regionen. Vi lever i en globaliserad värld 
där handel och turism är viktiga för samhälls
ekonomin. Människor har behov av att mötas. 
Flygbranschen står inför en stor utmaning: att 
möta den starka resenärstillväxten och samti
digt fortsätta att minska de klimatpåverkande 
utsläppen. 

Agenda 2030 
Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 12. Hållbar konsumtion och produktion

Digital transformation   
Enligt OECD:s rapporter presterar Sverige presterar bra inom digital transformation. 
Den nationella digitaliseringsstrategin pekar ut riktningen. Målet är att Sverige ska 
vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.  
I Göteborgsregionen handlar det bland annat om att öka den digitala  kompetensen, 
främja digitala innovationer samt omvandla digitala strategier till handling. 
 Dessutom behöver arbetsmarknadens förmåga att hantera omställningen stärkas. 

Agenda 2030 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
Mål 4. God utbildning för alla
Mål 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Innovation och digital kompetens
Digital transformation handlar inte främst om 
teknisk utveckling eller införandet av digital 
teknik, utan om att skapa helt nya möjligheter. 

För att lyckas med detta krävs genomgripande 
insatser: ett tydligt ledarskap för förändring, 
 andra sätt att organisera arbetet, fördjupade 
samarbeten som klarar en hög komplexitet samt 
nya metoder för att utveckla produkter och 
tjänster.  

Arbetet med innovationer måste vara en 
 integrerad del av verksamheten för att en  digi tal 
transformation ska kunna bli verklighet. 

Den digitala kunskapen måste öka. Politiker, 
chefer och medarbetare i kommunerna behöver 
ha insikt om digitaliseringens transformerande 
kraft. 

Digitala system 
och skolutveckling 
Genom digitala verktyg kan det regionala 
utbudet av utbildningar planeras effektivt. 
Verktygen underlättar uppföljning som gör att 
verksamheten utvecklas. Digitaliseringen skapar 
också nya möjligheter när det gäller att utforma 
pedagogiska metoder och lärverktyg.  Genom 
digitalisering kan till exempel utbildningar an
passas efter hur olika individer lär sig bäst. 

Välfärdsteknik
Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna 
att möta framtidens behov hos en växande skara 
äldre men också hos personer med funktions
nedsättning. I kombination med tillgängliga 
boendemiljöer kan tekniken bidra till att indivi
dens trygghet ökar samt att människor kan vara 
mer aktiva, delaktiga och självständiga. 

Tekniken kan också frigöra tid för personalen 
att ägna sig åt dem som verkligen är beroende 
av deras närvaro. 

Digitalisering möjliggör även utveckling inom 
hälso och sjukvården. Programmet Framtidens 
vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan 
Västra Götalandsregionen och kommunerna. 
Målet är att all hälso och sjukvårdsinformation 
ska vara tillgänglig för dem som behöver den. 

Tekniska lösningar 
i kommunal administration
Invånarnas förväntningar på att kommunerna 
ska erbjuda digitala tjänster ökar. Dessa för
enklar inte bara för invånare utan leder också 
till ökad effektivitet. Om rutin uppgifter auto
matiseras frigörs tid som kan användas till mer 
värdefulla uppgifter. Automatisering ger också 
en ökad service, till exempel genom snabbare 
handläggning och ökad rättssäkerhet.
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Social sammanhållning och trygghet 
Polariseringen och de ekonomiska klyftorna har ökat i Göteborgsregionen. 
 Skillnaderna är stora mellan dem som har det bäst och dem som har det sämst. 
Även människors sociala och kulturella kapital skiljer sig åt. En del individer har 
större tillgång till nätverk än andra samt kunskap och erfarenheter som gör att 
de smälter in i olika sammanhang. 

Agenda 2030 
Mål 3. God hälsa och välbefinnande 
Mål 10. Minskad ojämlikhet 
Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen

förskap kan polariseringen och motsättningar 
mellan grupper öka. Grupper som riskerar att 
marginaliseras behöver särskilt uppmärksam
mas, till exempel hbtq-personer, äldre, funk
tionsnedsatta, personer med samsjuklighet eller 
nyanlända.

Under de senaste åren har Göteborgsregio
nen tagit emot ett stort antal asylsökande och 
nyanlända. Vi behöver vara rustade för att fler 
flyktingar kan komma att söka sig till Sverige på 
grund av förändringar i omvärlden. Utmaning
en här är en lyckad etablering. 

För äldre och funktionsnedsatta är digitalise
ringen i samhället en möjlighet men också ett 
hinder. Många känner sig utanför och har svårt 
att klara den nya tekniken.

Tillit och trygghet
Människors tillit till varandra och till samhället 
är avgörande för regionens utveckling. I inter
nationella jämförelser ligger Sverige i topp vad 
gäller tillit. Statistiken tyder dock på att tilliten 
håller på att minska, framför allt bland yngre.

Det finns ett samband mellan hög tillit och 
trygghet som är väl dokumenterad i  forskningen. 
Trygghet i sin tur är nära förknippad med 
utbildning, arbete och upplevelsen av delaktig
het. Trygga miljöer skapas med en genomtänkt 
samhällsplanering där människor har nära till 
service och kultur. 

Idag är tryggheten utmanad genom klimatför
ändringar och en orolig omvärld, med hot om våld 
och terror. I arbetet med att öka tilliten och trygg
heten är civilsamhället en betydelsefull resurs. 

Goda livsvillkor 
för barn och unga
Varje dag, varje månad och varje år spelar roll 
under uppväxten. Enligt FN:s barnkonvention 
ska barnens bästa komma i främsta rummet i 
beslut som rör barn.

Forskning visar att en trygg uppväxtmiljö 
och ett gott föräldraskap lägger en grund för att 
barn i högre grad lyckas i skolan och får god
kända betyg. 2020 blir konventionen svensk lag 
och ett viktigt stöd i det regionala samarbetet. 

Statistiken visar att ohälsan bland unga 
i  Göteborgsregionen ökar. De unga uppger 
 framför allt stress som en orsak. Det finns  också 
oroande tendenser när det gäller droger, och 
allt fler söker hjälp för spelproblem.

Barn och unga som behöver hjälp möter 
ofta flera olika verksamheter i kommunerna. 
Samarbetet mellan dessa behöver fungera både 
för individens skull och för att insatserna ska 
präglas av en helhetssyn.

Hälso och sjukvård  
Vården befinner sig i en omställning där allt 
mer hälso och sjukvård ges i hemmen och 
inom den kommunala omsorgen. Detta gör att 
kommunernas åtagande och ansvar ökar. 

Formerna för vårdsamverkan med Västra 
 Götalandsregionen behöver fortsätta att ut
vecklas, så att huvudmännen kan hitta ge
mensamma lösningar när det gäller planering, 
kompetensförsörjning och resurser.  Utifrån 
patientens perspektiv ska vården vara lättill
gänglig, effektiv och säker med god kvalitet och 
gott bemötande.

Inkludering och jämlikhet
Trots de senaste årens högkonjunktur och kom
petensbrist inom många områden är 28 000 
personer i regionen arbetslösa. Utbildning, 
 arbete och bostad är viktiga pusselbitar för 
inkludering. Om vi inte lyckas motverka utan
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För att klara utmaningarna behövs gemensamma 
insatser. Samarbetet inom Göteborgsregionen blir än 
viktigare. Tillsammans kan kommunerna hitta vägar 
att leverera välfärd av hög kvalitet och samtidigt  
skapa utrymme för utveckling och innovation.

En mötesplats för  
gemensamma satsningarKlimatförändringarna

Göteborgsregionen (GR) behöver  definiera sin 
roll i omställningsarbetet och i den  gemen samma 
kraftsamlingen i Västra  Götaland, Klimat 2030. 

FN:s klimatpanel (IPCC) publicerade i oktober 
2018 en specialrapport om konsekvenserna vid 
en global uppvärmning med 1,5 grader. Rappor
ten drar slutsatsen att utsläppen måste minska 
med 45 procent under det kommande decenniet. 

Rapporten pekar också på stora skillnader 
mellan 1,5 graders global uppvärmning och 
2 grader. Huvudbudskapet är att redan 1,5 gra
der får allvarliga konsekvenser för människor, 
miljö och ekosystem.

Utsläppen behöver minska snabbt och kraf
tigt inom alla sektorer. Idag kommer de största 
utsläppen i regionen från industri och transpor
ter. Trenden är att dessa ökar. 

Kommunerna behöver vara drivande i arbetet 
tillsammans med näringslivet och statliga 
myndigheter. Även människors konsumtions
mönster behöver förändras. Genom insatser i 
förskola och skola kan framtidens konsumenter 
bli mer medvetna om vilka konsekvenser olika 
val har för miljön.

De gröna kilarna och kustzonen
För att regionen ska vara fortsatt attraktiv 
kommer tillgängligheten till hav, sjöar och 
grönska att spela en allt större roll. Det behöver 
finnas både gröna ytor i staden och obrutna 
natur områden, de så kallade gröna kilarna i 
Göteborgs regionens strukturbild.

Naturområdena spelar också en allt viktigare roll 
för livsmedelsförsörjningen. Från naturen får vi 
bland annat mat, vatten och frisk luft.  Kunskapen 
om de så kallade ekosystemtjänsterna måste öka. 
Det behövs även  regionala  perspektiv på vilken 
mark och vilka havs områden som är lämpliga att 
exploatera och vilka som måste bevaras. 

Vatten som resurs och problem
Vatten är vårt viktigaste livsmedel. En av utma
ningarna för regionens kommuner är att vat
tenresurserna är ojämnt fördelade och behöver 
användas mer effektivt. En annan utmaning är att
säkra en god vattenstatus i regionens vattendrag.

Vatten, för lite eller för mycket, och på fel ställe, 
är en effekt av klimatförändringarna. Det krävs 
mer kunskap om hur samhällsplaneringen måste 
förändras för att kunna klimatsäkra såväl ny som 
befintlig byggnation, bland annat mot översväm
ningar. Samtliga kommuner i regionen behöver 
öka såväl kunskapen som arbetstakten med att 
planera och agera inför ett förändrat klimat.

Klimat och miljö
Vår största utmaning är att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. 
Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC är tydlig. Vi har bara 
10–12 år på oss att bryta trenden och ställa om till ett fossilfritt samhälle. 
Det kräver en snabb och omfattande omställning utan motstycke.

Agenda 2030 
Mål 6. Rent vatten och sanitet för alla 
Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Mål 15. Ekosystem och biologisk mångfald
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Tillsammans tar vi oss an
utmaningarna i Göteborgsregionen
I Göteborgsområdet finns en lång tradition av samverkan mellan kommunerna som 
sträcker sig tillbaka till 1940talet. Idag har kommunerna ett etablerat samarbete genom 
Göteborgsregionen (GR). Här hanteras komplexa frågor som rör regionens utveckling och 
som också ger resultat i den enskilda kommunen. Politiker och tjänstepersoner utbyter 
erfarenheter, utvecklar idéer och beslutar om gemensamma mål och satsningar.  

Ökad effektivitet  
och högre kvalitet
Genom att arbeta tillsammans kan kommunerna 
både öka kvalitén och skapa samordningsvins ter. 
GR ansvarar bland annat för gymnasieantagning
en för kommunernas räkning. Vi samordnar även 
inköp av läromedel samt driver Luftvårdsförbun
det som arbetar för en bättre luft i regionen. 

GR söker också medel för att förverkliga olika 
projekt och satsningar som kommunerna vill 
genomföra. Runt 80 procent av verksamheten är 
finansierad genom andra medel än de årliga med
lemsavgifterna.

En arena för utveckling  
och innovation
Utmaningar är en stark drivkraft för innovation. 
GR är en utvecklingsarena, där kommunerna 
kan ta fram nya metoder och bygga kunskap 
med andra som har samma grunduppdrag och 
utvecklingsbehov. Det handlar om att tänka an
norlunda, skapa nya arbetssätt, påverka lagstift
ning och använda ny teknik. 

GR är också en arena för kompetensutveckling. 
Varje år deltar runt 21 000 yrkesverksamma i de 
aktiviteter som vi arrangerar utifrån kommuner
nas behov. Utvärderingar som gjorts visar att 
cirka 90 procent av deltagarna tycker att aktivi
teterna är av god kvalitet och bidrar till yrkesut
veckling. GR ordnar även utvecklingsprogram 
och skräddarsydda insatser för kommunernas 
chefer, ledare och förtroendevalda. 

Våra arenor för kollegialt utbyte är populära. 
Mötesplats IFO och Mötesplats Funktions
hinder har tillsammans cirka 3 000 besökare 
årligen. GR ordnar en av Sveriges största läro
medelsmässor med 1 600 besökare.

Gymnasiedagarna och Future skills vänder sig 
till elever i högstadiet och lockar 32 000 besökare.

Forskning, analys och 
omvärldsbevakning
Utveckling ska baseras på kunskap. Inom GR 
möts forskning och praktik. Utveckling av kom
petens, kunskap och verksamhet går hand i hand. 
Här finns bland annat en särskild enhet som arbe
tar med forskning och utveckling, FoU i Väst. 

GR bidrar till utveckling genom att synliggöra 
erfarenheter och befintlig kunskap samt visa 
på goda exempel. Vi tar också fram tar fram 
regionala analyser och statistik, utifrån kom
munernas behov, samt stöttar med uppföljning 
och kvalitetssäkring. 

GR omvärldsbevakar aktivt för att kunna 
erbjuda kommunerna insatser och stöd redan 
innan det efterfrågas. Eftersom vi arbetar i hela 
regionen har vi en helhetssyn. Det gör att vi kan 
identifiera områden där det blir bättre kvalitet 
eller mer effektivt om kommunerna arbetar 
tillsammans. 

Storregional, nationell och 
internationell påverkan
13 kommuner som arbetar tillsammans blir 
starka och kan påverka. GR har etablerade 
samarbeten med andra organisationer inom 

offentlig sektor samt näringsliv, akademi och 
civilsamhälle.

Sedan många år samarbetar vi med Business 
Region Göteborg kring näringslivsutveckling. 
En annan viktig partner är Göteborg & Co 
eftersom besöksnäringen är en av de största 
basnäringarna i Sverige. GR är också en av sju 
parter i Mistra Urban Futures som sammanför 
forskare och praktiker inom hållbar stads
utveckling.

I Västra Götalandsregionen lyfter GR in 
storstadsregionens perspektiv i frågor som rör 
transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt 
 hälso och sjukvård. Vi deltar också i arbetet 
med en ny regional utvecklingsstrategi. 

Nationellt arbetar GR för att påverka sam
hällsutvecklingen utifrån våra medlemskom
muners behov. Vi har upparbetade kontakter 
med organ som Regeringskansliet, Närings-
departementet, Socialdepartementet, Boverket, 
Utbildningsdepartementet och Skolverket. GR 
samarbetar även med Sveriges kommuner och 
landsting (SKL). 

GR påverkar även internationellt. Många 
av projekten och insatserna finansieras med 
EUmedel. Därför arbetar vi strategiskt inför 
utformningen av EU:s framtida program och 
fonder, så att de svarar mot de behov som finns 
hos medlems kommunerna. 

I nära samarbete med Göteborgs Stad arbetar 
GR för att stärka kommunernas eget EU arbete. 
Utgångspunkten är det EUhandslag som 
politiker på nationell och regional nivå gjorde 
2017. Här finns tre åtaganden: att synliggöra det 
EU-arbete som redan görs i kommunerna, öka 
kompetensen hos politiker, personal och invåna
re samt möjliggöra påverkan.

Uppdrag, 
mål och vision
Uppdrag
Uppdraget beskrivs i Förbundsordningen. Här 
står bland annat att GR ska verka för samarbete 
över kommungränserna, skapa mervärde för  
medlemskommunerna samt stärka regionen  
regionalt, nationellt och internationellt.

Vision
Det goda livet. 
Visionen är gemensam för Västra Götaland.

Mål
Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål och 
strategidokument. Politikerna har enats om att 
Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig 
tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv 
att leva och verka i samt besöka. Regionen ska 
utvecklas i balans mellan de ekonomiska, sociala 
och miljömässiga dimensionerna.

Strategisk inriktning 2020–2023
Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göte
borgsregionen främst behöver fokusera på för att 
uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra 
Götaland. Det finns också en årlig rambudget 
kopplad till inriktningen.

Verksamhetsplan
Planen beskriver vilka aktiviteter GR ska genom
föra under året och innehåller en detaljbudget.  

Uppföljning
Verksamhetsplanen följs upp i två delårsrapporter 
samt i årsredovisningen. 

Göteborgsregionen har  
även ställt sig bakom:

VG 2020 –  
strategi för tillväxt och utveckling
VG 2020 är ett gemensamt styrdokument för hela 
Västra Götalands utveckling. Ett nytt strategi
dokument för perioden efter 2020 tas fram med 
start 2019. 

Klimat 2030 –  
Västra Götaland ställer om
En kraftsamling för alla som vill bidra i omställ
ningen till en klimatsmart region. Här samlas 
företag, branschorganisationer, kommuner, 
 högskolor, föreningar och andra organisationer. 
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Organisation
Göteborgsregionen (GR)  
är ett kommunalförbund
GR är ett kommunalförbund, vilket betyder att 
organisationen  fungerar som en myndighet för 
kommunernas räkning inom några områden. 
Bland annat ansvarar GR för antagningen till 
gymnasieskolan enligt skollagen. 

Politisk styrning
GR styrs av politiker från de olika medlems
kommunerna. Mandat perioden är densamma 
som för riksdags och kommunalval.

Förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäk
tige är högsta beslutande organ och godkän
ner bland annat den fler åriga strategiska 
inriktningen samt budget och årsredovisning. 
Förbundsfullmäktige fattar även beslut om för
bundsordningen som beskriver GR:s uppdrag.

Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen 
har det övergripande ansvaret för GR:s verk
samheter, utveckling och ekonomi. Styrelsen 
godkänner den ettåriga verksamhetsplanen och 
detaljbudgeten. 

Styrgrupper. Det finns tre politiska styrgrup
per inom GR som är utsedda av förbundsstyrel
sen: arbetsmarknad, social välfärd samt miljö 
och samhällsbyggnad.

Styrgrupperna bereder frågor till förbunds
styrelsen men kan även ta egna initiativ och 
lämna förslag till styrelsen.

Utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen 
utses direkt av förbundsfullmäktige. Utbild
ningsgruppen är nämnd för antagningen till 
gymnasieskolan i Göteborgsregionen. Utbild
ningsgruppen ansvarar även för att anordna 

lärande för vuxna. Dessutom bereder utbild
ningsgruppen ärenden till förbundsstyrelsen.

Finansiering
GR finansieras till viss del genom årliga 
medlemsavgifter från kommunerna (cirka 20 
procent), medan huvuddelen (cirka 80 procent) 
finansieras genom intäkter från bland annat 
projektmedel, kurser, konferenser, utrednings
arbete och forskningsuppdrag.

Dotterbolag och stiftelser
GR är ägare till följande bolag: 

• Internationella skolan i Göteborgsregionen, 
ISGR (helägt). 

• Gryning vård (delägt). 

GR är en av huvudmännen i följande stiftelser:
• Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum 
• Västkuststiftelsen

Förbunds-
fullmäktige

Förbunds-
styrelsen

Social välfärd

Arbetsmarknad

Miljö och sam-
hällsbyggnad

Utbildning

Förbundsledning

Administration

Ekonomi

Arbetsmarknad 
och social välfärd

Miljö och sam-
hällsbyggnad

Utbildning

Cirka 50 nätverk (tjänstepersoner i kommunerna)

POLITIK

AVDELNINGAR

Kärnvärdena är en del av GR:s värdegrund. De visar  
hur vi ska förhålla oss till varandra och omvärlden. 

Lyhördhet. Vi lyssnar aktivt, först då kan verkliga 
möten uppstå. Vi är engagerade och ställer frågor för 
att fånga behoven hos dem vi möter. I mötet är vi är 
öppna och prestige lösa.

Handlingskraft. Vi är effektiva och lösningsfoku
serade. Tillsammans med dem vi möter kommer vi 

fram till vad som ska göras. Vi väntar inte alltid på att 
bli inbjudna utan tar initiativ och är drivande. Med 
vår samlade kompetens levererar vi resultat som gör 
skillnad.

Utveckling. Vi är modiga och tänker i nya banor. 
På så sätt kan vi möta behoven i ett samhälle som är 
komplext och förändras snabbt. Genom att ta tillvara 
hela vår  potential är vi med och formar framtiden.

Kärnvärden

GR:s organisation
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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EKONOMI

BUDGETÖVERSIKT 2019–2020
GR har i detaljbudget för 2019 budgeterat 
med ett positivt resultat på 300 tkr. Detalj
budgeten är i ekonomisk balans i enlighet 
med de av förbundsstyrelsen antagna riktlin
jerna för God ekonomisk hushållning. Enligt 
SCBs befolkningsstatistik per den 1/11 2018 
uppgick antalet invånare i Göteborgs regi
onen till 1 026 515 vilket är en ökning med 
13 946 invånare jämfört med 31/12 2017. 
Definitiv årsavgift för 2019 kommer senare 
baseras på befolkningstal per 31/12 2018. 
Angiven årsavgift för 2020 i detta underlag 
ska därför ses som preliminär. Årsavgiften 
utgör knappt 20 procent av GR:s beräknade 
omsättning.

Resterande del av omsättningen (80 %) 
består av flera olika finansieringskällor, 
såsom staten, EU, Västra Götalandsregionen 
och medlemskommunerna genom samver
kansavtal. Kostnadsnivån är anpassad efter 
erhållen finansiering där prognosen för 
detaljbudget 2019 är +300 tkr och 6 250 tkr 
för 2020.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade 
intäkter, budgeterade kostnader samt budge
terat resultat för fastställd budget 2019 samt 
prognos 2020.

RESULTATBUDGET 2019 
SAMT PROGNOS 2020, TKR.
GR:s budgetram beslutas i juni av förbunds
fullmäktige efter det att samrådsunderlaget 

beretts. GR arbetar sedan under hösten fram 
detaljbudget för det kommande året och i 
december månad fastställer förbundssty
relsen GR:s detaljbudget inför kommande 
verksamhetsår. Resultatbudgeten är en sam
manställning över de kostnader och intäkter 
GR räknar med under kommande verksam
hetsår. Den beräkningen leder fram till ett 
budgeterat resultat för 2019 uppgående till 
+300 tkr samt ett budgeterat prognosticerat 
resultat för 2020 på –6 250 tkr. Detta som 
en konsekvens av att just denna summa 
kommer att transfereras över till Stiftelsen 
Korsvägen år 2020 som ett utvecklings
bidrag i enlighet med förbundsstyrelsens 
beslut 20181126. Summan kommer att 
finansieras av GR:s egna kapital. Stiftelsen 
Korsvägen genom en hemställan till samtliga  
stiftare  anhållit om resurser för en större ex
pansion av verksamheten i Universeum AB. 
Det belopp som har efterfrågats är 12 500 tkr 
från respektive stiftare och det är beslutat att 
GR finansierar hälften av denna summa och 
medlemskommunerna den andra hälften. 

Utöver dessa kända förutsättningar har 
Västkom vid styrelsemötet i december 2018 
aviserat en eventuell höjning av medlems
avgiften 2020 för de fyra ingående kommu
nalförbunden. Den här frågan kommer att 
beredas under 2019 och en eventuell höjning 
av medlemsavgiften är inte omhändertagen i 
denna plan.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2019 Budget 2020 

Verksamhetens intäkter 455 831 464 948
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 47 991 48 854
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 28 478 28 668
Verksamhetens kostnader -451 882 -465 709
Avskrivningar -3 669 -5 529
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning -
Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter 30 50

Finansiella kostnader -10 -10
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster -

Inkomstskatt -

Årets resultat 300 -6 250
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och 
Likviditet för att säkerställa den finansiella 
ställningen på kort och lång sikt.

Soliditet definieras här som eget kapital i 
förhållande till balansomslutningen. Solidi
teten anger den finansiella ställningen på 
lång sikt, det vill säga vilken beredskap som 
finns för att möta oförutsedda händelser, till 
exempel framtida resultatförsämringar.

Likviditet definieras här som förhållandet 
mellan omsättningstillgångar (exklusive 
varulager) och kortfristiga skulder. Likvidi
teten visar vilken beredskap som finns för att 
klara de löpande betalningarna.

Kommun 2019 2020

Ale 2 283 2 326

Alingsås 3 050 3 091

Göteborg 42 597 43 133

Härryda 2 825 2 851

Kungsbacka 6 192 6 285

Kungälv 3 331 3 390

Lerum 3 135 3 176

Lilla Edet 1 054 1 057

Mölndal 4 993 5 135

Partille 2 861 2 899

Stenungsund 1 980 2 001

Tjörn 1 192 1 200

Öckerö 976 978

Summa 76 469 77 522

Tabell: Årsavgiftens fördelning per kommun 2019 
samt förslag 2020, (tkr)

Medlems kommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift beräknades sedan 2011 som 
74,11 kronor per kommuninvånare. Årsavgif
ten låg still från 2003 då avgiften uppgick till 
68,11 kronor per invånare. En teknisk juste
ring av årsavgiften med 4 kronor genomför
des dock 2010 när FoU i Väst inkorporerades 
som en ordinarie verksamhet inom GR. 
Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakture
rats vid sidan av årsavgiften. Ungefär sam
tidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt 
bidrag till Västkuststiftelsen med 2 kronor 
per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 
74,11 kronor per invånare.

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 
1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per 
invånare till följd av nya uppdrag som GR 
anförtrotts i form av samordningsansvar 
kring kommunernas gemensamma agerande 
i hälso  och sjukvårdsfrågor på delregional 
nivå samt för beredningsansvaret för det del
regionala kollektivtrafikrådet (DKR). Nivån 
på årsavgiften föreslås vara oförändrad för 
2020.

Hur dessa fördelar sig för 2019 framgår av 
tabell nedan tillsammans med förslag 2020.

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR

Budget
2019

-12-31

Budget
2020

-12-31
A. Anläggningstillgångar 38 634 33 104
I. Immateriella anläggningstillgångar 18 126 13 691
II. Materiella anläggningstillgångar 1 462 367
III: Finansiella anläggningstillgångar 19 046 19 046

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 213 998 218 277
I. Förråd mm 23 546 24 016
II. Fordringar 76 383 77 911
III. Kortfristiga placeringar 13 018 13 278
IV. Kassa & Bank 101 051 103 072
S:A TILLGÅNGAR 252 632 251 381

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 57 050 50 800
I. Årets resultat 300 -6 250
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 56 750 57 050

B. Avsättningar - -

C. Skulder 195 582 200 581
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 195 582 200 581

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
& SKULDER

252 632 251 381

Soliditet 22,5% 22,7%
Likviditet (kassalikv) 97,4% 96,8%

Balansbudget 2019–2020, tkr.
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GR transfererar till följande 
organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av 
förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 
Transfereringarna till Västkuststiftelsen, 
Västkom och Europakorridoren är rörliga 
och varierar utifrån antalet kommuninvå
nare. Den totala årsavgiften till GR för 2019 
uppgår till 76 469 tkr.

Av den sammanlagda årsavgiften beräk
nas sedan 37 procent eller 28,12 kronor per 
kommuninvånare att transfereras vidare 
till andra regionala organisationer. Detta 
är exklusive det engångsbelopp som avses 
transfereras över till Stiftelsen Korsvägen 
för fortsatt utveckling av Universeum AB. 
Denna summa på 6 250 tkr tas inte heller av 
årsavgiften utan via eget kapital.

Airport Region Conference (ARC) är 
en ideell förening. Medlemmarna på frivil
lig basis är regioner, kommuner och andra 
offentliga organisationer i Europa som har 
en internationell flygplats i grannskapet. 
Uppdraget är att balansera de ekonomiska 
fördelarna med att ha en flygplats i regionen 
mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för 
medborgarna. Från och med 2019 delar GR 
och Härryda kommun på kostnaden till ARC.

Business Region Göteborg (BRG): ett 
aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, 
investeringar och ett diversifierat näringsliv i 
Göteborgsregionens medlemskommuner.

Samarbetet med BRG är reglerat i samver
kansavtal (dnr 20150065) där bolaget arbe
tar med näringslivsutveckling i ett regionalt 
perspektiv tillsammans med Göteborgsregio
nens medlemskommuner.

Europa Direkt är EUkommissionens 
informationsnätverk. Uppdraget är att kost
nadsfritt sprida information om den Euro
peiska Unionen till allmänheten och främja 
den lokala och regionala debatten.

GU Reväst är en enhet inom Handels hög
skolan. Uppdraget är att genom seminarier, 
konferenser och samtal stärka banden mel
lan de olika aktörerna samt vara ett informa
tionsforum och kontaktnät för regional forsk
ning, både inom och utanför Västsverige.

Göteborg & Co är ett aktiebolag helägt av 
Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg 
& Co ska vara en, i internationell jämförelse, 
ledande samverkansplattform för destina
tionsutveckling.

Besöksnäringen är en av de största och 
snabbast växande basnäringarna i Sveri
ge. Samarbetet mellan Göteborg & Co och 
Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för 
samverkan. Under 2019 är avtalet föremål 
för uppdatering och beroende på omfattning 
och samverkansmodell kan avtalet komma 
att påverka nivån på framtida transferering.

Internationella Skolan Göteborgs
regionen (ISGR) är ett av GR helägt aktie
bolag. ISGR har Göteborgsregionen som 
upptagningsområde. ISGR startades 1997 
utifrån ett långtgående behov av en inter
nationell skola och i samverkan med de 13 
medlemskommunerna, regionens näringsliv 
och universitetsverksamhet.

Mistra Urban Futures är en verksamhet 
inom Chalmers och ett centrum för hållbar 
stadsutveckling. Från och med 2020 fort
sätter samarbetet mellan konsortieparterna 
genom ett nytt upplägg inom ramen för 
Chalmers och Göteborgs universitet: Cen
trum för hållbar stadsutveckling.

Stiftelsen Korsvägen: en stiftelse som 
äger Universeum AB. Stiftare i stiftelsen 
är förutom GR även Göteborgs universi
tet, Västsvenska Handelskammaren samt 
 Chalmers Tekniska högskola.

Västkuststiftelsen: en stiftelse med 
huvudmännen Västra Götalandsregionen, 
Region Halland och Göteborgsregionens 
kommunalförbund. Uppdraget är att bevara 
och vårda den västsvenska naturen och 
 sti mulera friluftslivet.

Västsvenska kommunalförbundens 
samorganisation (Västkom) är en 
sammanslutning av kommunalförbunden i 
Västra Götaland. Uppdraget är att företräda 
och samordna kommunernas intressen på en 
regional nivå.

Organisation Budget 
2019

Budget 
2020

ARC 32 32

BRG 20 000 20 000

Europa Direkt 200 200

GU Reväst 60 60

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 1 000

Mistra 400 400

Västkom 1 925 1 975

Västkuststiftelsen 3 760 3 900

Totalt 28 477 28 667

Tabell: Transfereringar 2019 och förslag 2020, (tkr)
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-08-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr BUN 2019/00002  11 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-08-21 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-08-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12.      

                

       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

      

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-08-12 Dnr BUN 2019/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-08-21 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-08-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-08-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr BUN 2019/00034  12 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-08-21 

Sammanfattning 

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

nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2019-08-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12.      

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

      

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-08-12 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 2019-08-21 

Sammanfattning 

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

nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2019-08-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-08-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr BUN 2019/00238  13 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2019-08-21  

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 2019-08-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12.      

                         

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

      

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-08-12 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 2019-08-21  

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 2019-08-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-08-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr BUN 266962   14 

Övriga frågor 
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