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1 Sammanfattning 

Omfattande arbete med effektiviseringsuppdrag, lokal- och kompetensförsörjning i takt med starkt 

ökande volymer, samt implementering av gemensam modell för systematiskt kvalitetsarbete.  

Nämndens budgetavvikelse i delårsbokslutet är positiv och bättre än fjolåret. Kostnadsutvecklingen 

avtar och ligger på en betydligt lägre nivå än tidigare år. Intäktsutvecklingen stagnerar och asyl- och 

etableringsintäkter minskar kraftigt. Externa elever inom gymnasieskola och gymnasiesärskola är 

lägre än förväntat och påverkar resultat och prognos negativt. Avvikelser inom gymnasieskola och 

särskola för flera enheter främst kopplat till personalkostnader. Effektiviseringsuppdrag, ingående 

obalanser, omfattande etableringsuppdrag samt ofördelaktiga lokalförutsättningar gör att nämnden 

har en fortsatt ansträngd ekonomisk situation. 

 

Nämnden har tillsammans med förvaltningen påbörjat arbetet med nämndens styrkort. Viktiga 

områden för nämnden för att nå högre kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero utifrån de 

ekonomiska förutsättningarna är kompetensförsörjning och kompetensanvändning, lokalförsörjning 

och samutnyttjande av lokaler, effektiviseringar, samt ett väl utvecklat systematiskt kvalitetsarbete. 

Nämndstrategier och nämndmått kommer att beslutas i samband med beslut om nämndstyrkort i 

juni 2019.  

De tre utvecklingsprojekten som inleddes under 2018 har fortsatt: Skolverkets satsning Samverkan 

för bästa skola, SKL:s projekt Skolanalys, samt Skola på vetenskaplig grund i samarbete med 

Chalmers/Me Analytics. Samtliga syftar till att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten 

inom och mellan skolor, samt stödja förskolechef/rektor i sitt pedagogiska ledarskap.  

Implementering av nämndens beslut om gemensam modell för systematiskt kvalitetsarbete har 

pågått. Den förväntade effekten är att elevernas måluppfyllelse på sikt kommer att höjas genom 

ökat fokus på problem, orsaksanalys och åtgärder på alla nivåer i styrkedjan och en bättre dialog 

mellan nivåerna. Modellen börjar gälla från och med läsåret 2019/2020. 

Barn- och utbildning har ingått ett samarbete med Högskolan Väst inom det regionala 

utvecklingsprojektet arbetsintegrerad lärarutbildning, vilket är ett viktigt steg för att klara den 

utmaning kommunen står inför vad gäller kompetensförsörjning.  

Den fortsatt mycket låga investeringstakten har medfört flera akuta lokalproblem som behöver 

lösas. En lokalförsörjningsgrupp med representanter från barn- och utbildning och samhällsbyggnad 

har bildats som ska arbeta operativt med akuta och kortsiktiga lokalfrågor. Nämnden har fortsatt 

arbeta för en långsiktig lokalförsörjning vilket skulle innebära en betydligt mer kostnadseffektiv 

verksamhet med ökade förutsättningar för högre kvalitet.  

Två förskolebussar knutna till var sin förskola är igång sedan januari 2019. Förskoleverksamheten 

har genom bussarna kunnat utökats med två avdelningar och möjliggjort en mer flexibel 

organisation över tid och rum. Det arbetssätt som en mobil förskola innebär bidrar även till 

mångfald och skapar nya möjligheter för integration.  
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Arbetet med det effektiviserings- och omställningsåtagande som inleddes 2018 har fortsatt. 

Nämnden har inom ramen för effektiviseringsuppdraget påbörjat arbetet med att hitta och 

genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att 

samverka och organisera verksamheten, i syfte att effektivisera verksamheten och samtidigt nå 

högre måluppfyllelse. Viktiga fokusområden i detta är kompetens, teknik, samarbete, administration 

och avtal. Stort fokus har lagts på att skapa förståelse för väldfärdsutmaningarna i hela 

organisationen.  

1.1 Ekonomiskt utfall Barn-och utbildningsnämnden 

  
Nettokostnad tom 
april 2019 

Budgeterad 
nettokostnad  tom 
april 2019 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Förskola 128,7 134,3 5,6 1,1 

Grundskola/fritidshem 263,9 263,2 -0,7 -3 

Särskola 25 23,7 -1,3 -5,1 

Gymnasieskolan 81,6 77,9 -3,7 -6 

Vuxenutbildning 24,6 24,5 -0,1 0 

Gemensam 
verksamhet 

13,8 16,2 2,4 2 

Kommunbidrag 490,1 490,1 0 0 

Resultat -47,5 -49,7 2,2 -11 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2019 Prognos helår 

Investeringar 90,2 140 420 304 

 

Förskola 

Förskoleverksamheten uppvisar en positiv avvikelse mot budget i perioden. Prognosen totalt för 

helåret är ett överskott på 1,1 mkr. I januari började bussarna på Hovhult och Hälle rulla. Det har 

varit pedagogiskt positivt, men en hel del inkörningsproblem med bussarna.  Kommunens satsning 

på mindre barngrupper har till viss del används till en extra satsning på de små förskolorna som inte 

får statsbidrag och det har varit gynnsamt. 

 

Grundskola/fritidshem 

Ett omfattande arbete med effektiviseringar över tid 2019–2022 pågår inom grundskolan. Med 

anledning av läsårsindelningen beräknas effekten av dessa åtgärder främst påverka höstens resultat.  

Några enheter har extra stora utmaningar gällande ekonomin och täta möten med dessa är därför 

nödvändigt.  Utmaningarna i form av kostnadsdrivande lokalförutsättningar kvarstår vilket påverkar 

möjligheterna till önskvärda kostnadseffektiviseringar i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
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Särskola 

På helår pekar särskolans verksamheter mot ett underskott om 5,1 mkr. Bedömningen är att särvux 

vid årets slut har ett litet överskott som avser personalkostnader. Gymnasiesärskolan har tappat tre 

interkommunala elever vilket medför en negativ prognos för året på grund av lägre intäkter. Störst 

underskott prognosticeras inom grundsärskolans fritidsdel och avser lönekostnader samt att köp av 

platser har ökat kraftigt.  

 

Gymnasieskola 

De Interkommunala intäkterna är lägre än budget. Elever som avbryter studierna under vårterminen 

påverkar resultatet för hela året. Antal elever till höstens åk 1 stämmer bra mot budget. Med omval 

och avhopp beräknas ett underskott på de interkommunala ersättningarna.  I dagsläget motsvarar 

höstens elevkull 47 % av eleverna som kommer från annan kommun. Vid det senaste mätdatum för 

ansökningar inför ht-19 var antalet sökande till UG 1055 elever. Kostnad för personal är högre än 

den budget som gäller för året. Justering av dessa kostnad pågår framförallt inom IM språk 

(Introduktionsprogrammets språkintroduktion). Övriga program inom gymnasieskolan gör också 

kostnadseffektiviseringar för att klara tilldelad ram. Antalet ungdomar på IM språk beräknas ha en 

kraftig minskning inför hösttermins start. Sänkta statsbidragsvolymer påverkar verksamheten som 

ex. finansiering för gymnasial lärlingsutbildning. 

 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen har prognostiserat ett nollresultat för året. En tydlig minskning kan ses av 

erhållet etableringsbidrag. Per april 2019 har vuxenutbildningen tilldelats 4,5 mkr i etableringsstöd 

vilket är en minskning med 3,5 mkr jämfört med samma period 2018. 

Arbete med anpassningar utifrån erhållna bidrag görs kontinuerligt. Vuxenutbildningen söker de 

statsbidrag som är möjliga under året. Ny yrkesutbildning, mot servering inom hotell och 

restaurang, har startats i nära samverkan med näringslivet. Fler nya yrkesutbildningar planeras att 

starta till hösten. I flera utbildningar har antalet platser ökats för att möjliggöra högre statsbidrag. 

 

2 Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 

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

Nämnden har under perioden påbörjat arbetet med nämndens styrkort. Viktiga områden att skapa 

strategier kring för att uppnå en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 

kunskapsresultat är:  

 Att arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande 

medarbetare. Rätt förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt 

sitt kärnuppdrag. 
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 Att arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande av 

lokaler, samt utforma framtida lokaler till moderna och flexibla lärmiljöer utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv. 

 Att hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och 

innovativa sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera 

verksamheten och samtidigt nå högre måluppfyllelse. 

 Att åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när problem 

synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet och att rätt beslut om åtgärd fattas på rätt 

nivå. 

 

Beslut om nämndstrategier kommer att tas i juni 2019.  

Uppföljning av verksamheternas löpande arbete inom ramen för strategin redovisas nedan:  

Inom förskolan har arbetet med implementering av förskolans nya läroplan Lpfö 18 pågått med 

fokus på barns integritet och lekens betydelse. Barns språkutveckling har varit ett annat fortsatt 

fokusområde. Ett strategiskt, likvärdigt och välgrundat arbete med språkutveckling i förskola är en 

god förutsättning för barns/ungdomars skolframgång. Som ett led i digitaliseringsarbetet har en 

lärplattform införts för att följa verksamheter och kommunicera med vårdnadshavare. Inom ramen 

för kompetensförsörjningsarbetet har ambulerande försteförskollärare rekryterats. Syftet är att 

stärka upp där det saknas kompetens. När processer är igång och förskollärare rekryterats till en enhet 

går försteförskollärare vidare till nästa enhet i behov. Aktivt arbete har pågått med lärarstuderandes 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) och under våren sjösätts en podd för att sprida information 

och goda exempel.  

Grundskolans rektorer har under våren genomgått en utbildningsserie om systematiskt 

kvalitetsarbete i relation till betyg och bedömning i samarbete med Karlstad universitet. 

Utbildningen har lett till förändringar i arbetssätt och organisation för att främja elevernas 

förbättrade lärarande och ökad studiero. Ledarskapet har varit ett fokusområde under perioden. 

Inom fritidshemmen har arbetet med normkritiskt förhållningssätt och våldsprevention fortsatt. 

Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola har fortsatt på de tre utvalda skolorna: 

Ramnerödsskolan Västerskolan och Norgårdenskolan. Samarbetet med Högskolan Väst inom 

arbetsintegrerad lärarutbildning har inletts, vilket innebär att man som student arbetar och studerar 

samtidigt med lön.  

Inom gymnasieskolan har rektorsenheterna arbetat särskilt med att öka medvetenheten kring 

ordningsregler i varje skolhus för att skapa trygghet och studiero. Uddevalla gymnasieskola har 

under perioden blivit hbtq-certifierad. Översyn av elevytor och strategi för inköp av möbler i syfte 

att öka motivation och skapa förutsättningar för lärande i attraktiva studiemiljöer har pågått under 

våren 2019. Digital kursutvärdering är nu införd på samtliga rektorsenheter.  Förebyggande arbete 

och nära samarbete med polis och elevhälsa har pågått. Under jan-april har en insats kring 

drogtester gjorts. Satsningarna på yrkesintroduktion, miljöpraktik och gymnasiepraktik för 

nyanlända har fortsatt, liksom ett aktivt arbete för att IM-elever ska ges möjlighet att komma ut på 
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praktik och i vissa fall få fortsätta med arbete. Fortsatt stöd har också givits inom kulturförståelse, 

hedersrelaterade frågor samt inom elevhälsans arbete för nyanlända elever. För att stärka 

kompetensförsörjningen finns möjlighet för obehöriga yrkeslärare att genomföra 

verksamhetsförlagd utbildning under visstidsanställning och därigenom läsa in sin pedagogiska 

behörighet.  

Vuxenutbildningen arbetar för trygghet och jämlik genom trivselregler, likabehandlingsplanen och 

elevnära ledarskap. Senaste brukarenkäten visar på att eleverna känner sig trygga och upplever 

studiero på vuxenutbildningen. Arbetet för att förbättra studieresultat pågår kontinuerligt. 

Satsningar har gjorts för att renodla undervisningstiden genom bl.a. automatisering. När det gäller 

svårigheter att nå godkänt betyg beror en stor del av dessa på bristande språkkunskaper. Språkstöd 

har satts in i matematik och flera av yrkesutbildningarna. Genom att sätta in språkstöd i utbildningar 

kan nyanlända snabbare börja på en gymnasial utbildning, istället för att först studera svenska till en 

viss nivå och därefter börja på gymnasial nivå. Genom att läsa språk och yrkesutbildning parallellt 

utvecklas även yrkesspråket. Det finns yrkesutbildningar på olika nivåer och med olika längd, och 

elever kan välja att först läsa en orienteringskurs, därefter en yrkeskurs och därefter en hel 

yrkesutbildning, samtliga med språkstöd för att ge eleven bästa förutsättningar.  

Kommunfullmäktige har i sitt styrkort följande mått kopplat till denna strategi: 

Mått Kommentar 

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

Matematik och svenska A, ämnen som är viktiga att höja för ökad behörighet till 
gymnasiet, har på totalen stora avvikelser med en negativ utveckling.  
Nämndens bedömning är att den gemensamma modellen för systematiskt 
kvalitetsarbetet, som nu är i implementeringsfasen, inom två år kommer att ge effekt 
på elevernas kunskapsresultat.  

Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, kommunala skolor, 
andel (%) 

Genom det systematiska kvalitetsarbetet har avvikelser identifierats avseende 
Estetiska programmet. Enligt gymnasieskolans uppföljning pågår kartläggning och 
analys på enhetsnivå för att rätt insatser ska kunna sättas in. Nämndens bedömning 
är att den gemensamma modellen för systematiskt kvalitetsarbetet, som nu är i 
implementeringsfasen, inom två år kommer att ge effekt på elevernas 
kunskapsresultat. 

 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit Barn- och utbildningsnämnden följande 

uppdrag kopplat till denna strategi:  

Politiska uppdrag Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att fortsätta 
prioritera minskade barngrupper 
i förskolan 

Verksamheten har under flera år arbetat med att minska storleken på barngrupperna 
med hjälp av kommunens satsningar. Minst grupper hade verksamheten 2016/2017 
då nästan alla enheter erhöll statsbidrag. Sedan dess har storleken ökat något, men 
kommunen ligger fortfarande bra i förhållande till riket. Ny ansökan är inlämnad för 
nästa läsår. 

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

Pedagogisk verksamhet har minskat över tid, bland annat pga. svårighet att rekrytera 
vid exempelvis pensionsavgångar. Rekrytering pågår inom två områden och utöver 
detta planeras en offensiv i stadskärnan. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utreda villkoren 
för enskild pedagogisk omsorg 

Utredning påbörjats.  

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

Vuxenutbildningen har ett lärcentrum som finns till för vuxenutbildningens elever och 
andra vuxna studerande. Det finns lärar- och speciallärarresurser på plats, datorer, 
och olika platser och rum att sitta i. Biblioteket ligger i direkt anslutning till lärcentrat. 
Statsbidrag för att utveckla lärcentrat söktes vår 2018. Statsbidraget är sökt även vår 
2019. Båda ansökningarna gjordes i samarbete med Färgelanda och Orust kommun. 
Alla yrkesutbildningar sker i samverkans med arbetslivet. 

 

Samtliga yrkesutbildningar genomförs i samverkan med arbetslivet. Samverkan sker 
även med samverkanskommuner inom regionalt yrkesvux och inom 
vuxenutbildningsnätverket Fyrbodal. Utbildningar planeras, utöver i samverkan med 
arbetslivet, även baserat på statistik om bristyrken. I januari startade utbildning 
servicepersonal hotell och restaurang. Den planerades helt och hållet tillsammans 
med näringslivet och 11 företag medverkande i utformningen och tar i skrivande 
stund emot APL-elever. Ytterligare 2 företag anslöt till samverkan efter att de hört 
talas om utbildningen. 

Vuxenutbildningen arrangerar regelbundet informations/rekryteringsträffar där 
arbetslivsrepresentanter kommer till vuxenutbildningen och informerar, så som IKEA, 
Socialtjänsten, förskolan, med fler. I maj genomförs VuxExpo där alla 
yrkesutbildningar visas upp för elever och allmänheten, för att motivera till studier. 

 

2.2.1 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 
där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 
Det nära samarbete med näringslivet har fortsatt under perioden för att stärka elevernas 

självkännedom och kunskaper om arbetslivet och inte minst den entreprenöriella förmågan. 

Uddevalla gymnasieskola är mycket aktiva inom Ung företagsamhet, UF. Varje år deltar ett stort 

antal elever i aktiviteter kopplat till detta. En förstelärare har riktat uppdrag mot UF. 2019 var 

Uddevalla gymnasieskola nominerad till Årets UF-skola. Detta, tillsammans med den höga andelen 

yrkesprogram, bidrar till entreprenöriell och innovativ kultur i Uddevalla kommun.  

 

En utgångspunkt i all samverkan mellan skola-arbetsliv är att alla elever ska ha likvärdiga 

möjligheter till kontakter med näringslivet, såväl offentliga som privata. För att åstadkomma detta 

har ett arbete startats för att skapa effektiva, hållbara och kvalitetssäkrade processer för 

kommunikation och kontakt mellan skolan och arbetsplatser där kommunens värdegrund har en 

självklar plats. 

 
2.2.2. Säkra kompetensförsörjningen 
Ihop med HR har Barn- och utbildning arbetat fram en matrisorganisation i syfte att Uddevalla, 

både som kommun och som arbetsgivare, kan ge barn, ungdomar och vuxna förutsättningar till ett 

gott arbetsliv i Uddevalla kommun. Ett strategiskt arbete har pågått för att det ska vara lika 
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självklart att vara företagare i kommunen som anställd i Uddevalla kommun. Som en del av 

Uddevalla kommuns framtida kompetensförsörjning har Barn- och utbildning varit drivande i 

utvecklingen av praoplatser i den kommunala verksamheten. Beslut har tagits i kommundirektörens 

ledningsgrupp att kommunen ska tillhandahålla 350 platser per år för detta ändamål. Arbetet med 

att kvalitetssäkra processen har påbörjats.   

 
2.2.3. Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 
social utveckling 
Nämnden har under perioden bidragit genom det arbete som görs inom lärande för hållbar 

utveckling, som är en viktig del av huvudmannens statliga uppdrag. Barn- och 

utbildningsförvaltningen har en heltidstjänst för detta ändamål. Stöd ges till skolor att utveckla 

metoder och använda olika lärmiljöer i undervisningen kopplat till hållbar utveckling. Under 

perioden har stöd getts kopplat till flera kulturarrangemang i kommunen, t.ex. på Bohusläns 

museum. Exempel på sådana är Min djuriska park och The Climate Fix.  

Barn och utbildning ingår i det nationella chefsnätverket för lärande för hållbar utveckling (CESD). 

Målet för nätverket är att bl.a. stärka likvärdigheten mellan kommuner, skolor och förskolor inom 

området lärande för hållbar utveckling och ge förutsättningar för barn och elever att utveckla 

handlingskompetens för en hållbar samhällsutveckling, samt att skapa arenor för samverkan och 

samarbete mellan olika aktörer i samhället. I slutet av januari deltog Barn- och utbildning i 

nätverksträffen i Gävle. Då beslutades också att Uddevalla tar över värdskapet för nätverket, som 

kommer att hållas i januari 2020. 

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

Genom det effektiviseringsarbete som startats bidrar Barn- och utbildningsnämnden till strategin. 

Kommunfullmäktige har i flerårsplan 2019-2021 givit Barn- och utbildningsnämnden följande 

uppdrag kopplat till denna strategi, som kommenteras i tabellen:  

Politiska uppdrag Kommentar 

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att Uddevalla kommun 
vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda alla 
anställda heltid, och deltid som 
en möjlighet. 

Inom Barn- och utbildningsnämndens verksamheter är heltid norm. Detta är en viktig 
jämställdhetsfråga och viktig för att vara attraktiva som arbetsgivare. Dock lyckas vi 
inte alltid, då personal ogärna vill ha delade tjänster mellan olika enheter. 
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2.2.5. Övriga övergripande strategier från kommunfullmäktige  

 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola (följs upp 

under strategi om trygghet, studiero och studieresultat) 

 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och 

Lyckorna som speciella landmärken 

 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar 

samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad 

av nära kommunal service 

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

turism 

 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska 

frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt förebyggande arbete 

 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad mat i 

kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

 

2.2 Övriga uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 

Politiska uppdrag Kommentar 

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

 

Barn- och utbildningsnämnden 
och kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att tillsammans ta 
fram en plan gällande 
gemensamt bibliotek och 
skolbibliotek i Källdal 
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2.3 Nämndgemensamma mått i kommunfullmäktiges styrkort 

Enligt anvisningar från kommunledningskontoret ska samtliga nämndgemensamma mått per nämnd 

kommentera hur de bidragit till kommunfullmäktiges målsättning, samt en prognos om 

målsättningen kommer att nås eller inte. Fem av dessa sex mått är nya för Barn- och utbildning. Ett 

första steg är att sätta sig in i de olika indikatorerna som ingår i måtten och vad Barn- och 

utbildningsnämnden gör eller inte gör som påverkar utfallet på dem. Myndigheten följer 

förvaltningslagens högt ställda krav på serviceskyldighet och skollagens krav på samverkan skola-

hem. Det finns ett dokumenterat och väl fungerande värdegrundsarbete.    

Mått Kommentar 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, ska 
öka 

 

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, ska öka 

 

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

 

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

 

Företagsklimat enl. Svenskt 
Näringsliv, ranking 

 

Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i kommunala 
byggnader 
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3. Uppföljning av sjukfrånvaro 
 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2018 

Resultat 
kvinna T1 
2019 

Resultat man 
T3 2018 

Resultat man 
T1 2019 

Resultat 
totalt T3 2018 

Resultat 
totalt T1 2019 

Minskad 
sjukfrånvaro 

6,58 6,52 4,51 4,64 6,07 6,06 

 

 

En marginell ökning av sjukfrånvaron noteras jämfört med föregående år. Den ökande trenden 

under andra halvåret 2018 fram till januari 2019 avtar under feb-mars 2019. Män har en något högre 

ökningstakt än kvinnor. Förskola och grundskola har högre sjukfrånvaro jämfört med fjolåret 

medan gymnasieskola och vuxenutbildningen har lägre. Då grupperna dagbarnvårdare och 

grundsärskolans personal är mycket liten kan en längre sjukskrivning eller ovanligt många 

infektioner och influensa ge stort utslag i statistiken. 

Förskolans analys visar att arbetsmiljön inom förskolan är präglad av kvinnodominans, vilket får 

konsekvenser för både struktur och kultur. Utöver uppföljning på enhetsnivå behöver verksamheten 

fokusera på de kulturfrågor som påverkar arbetsmiljön. 

Grundskolan tar upp trångboddheten som en försvårande omständighet vad gäller möjligheter att 

sänka sjukfrånvaron.  

Framgångsfaktorer inom gymnasieskolan är tydliga arbetsbeskrivningar, tidig tjänsteplanering för 

lärare samt välfungerande schema. Inom vuxenutbildning är en framgångsfaktor att på olika sätt 

främja fysisk aktivitet.  



 

 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-05-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr BUN 2019/00469  15 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2017-2019 och 2018 -2020 samt uppdrag i nämndens 
styrkort  

Sammanfattning 
Barn och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2017–2019 och 2018-2020 samt uppdrag från 
nämndens styrkort 2015-2018 som föreslås slutrapporteras och avslutas. Motiven är att 
uppdragen har passerat sitt slutdatum och anses slutförda eller att de är integrerade i 
Barn- och utbildningsnämndens strategier och uppdrag i styrkort 2019–2022.   

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-09        
                                      

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag från 
kommunfullmäktige: 
 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag 
att under 2018 använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans 
verksamhet för att möjliggöra höjda kunskapsresultat. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag 
att under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende 
elevhälsoarbetet i grundskolan. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag 
att under 2017 använda 10 mkr för att minska barngruppernas storlek inom 
förskolan. De barngrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras. 

att avsluta följande uppdrag i nämndens styrkort 2015-2018 då de är integrerade i 
nämndens styrkort 2019-2022:  
 

 Förvaltningen ska definiera/förtydliga vad attraktiv arbetsgivare 
specifikt innebär för Barn och utbildning i Uddevalla kommun. 
”Detta erbjuder vi i Uddevalla kommun”. 

 Förvaltningen ska effektivisera administrativa processer/rutiner. 
 Förvaltningen ska förbättra resultatanalysen och delta i SKL:s 

satsning på skolanalys för förbättrade kunskapsresultat 
 Förvaltningen ska ingå i projektet Skolutveckling på vetenskaplig 

grund i samarbete med Chalmers. 



 

 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-05-23 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 76 
 

 Förvaltningen ska ta fram gemensamma rutiner för övergångar 
mellan alla skolor och skolformer. Särskild fokus ska läggas vid 
övergången mellan åk 5 och 6 alt. åk 6 och 7       
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Handläggare 

Utredare Anna Hurtig  

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

 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2017–2019 och 2018-2020 samt uppdrag i 

nämndens styrkort 2015-2018 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2017–2019 och 2018-2020 samt uppdrag från 

nämndens styrkort 2015-2018 som föreslås slutrapporteras och avslutas. Motiven är att 

uppdragen har passerat sitt slutdatum och anses slutförda eller att de är integrerade i 

Barn- och utbildningsnämndens strategier och uppdrag i styrkort 2019–2022. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-09       

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag från 

kommunfullmäktige: 

 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag 

att under 2018 använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans 

verksamhet för att möjliggöra höjda kunskapsresultat. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag 

att under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende 

elevhälsoarbetet i grundskolan. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag 

att under 2017 använda 10 mkr för att minska barngruppernas storlek inom 

förskolan. De barngrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras. 

att avsluta följande uppdrag i nämndens styrkort 2015-2018 då de är integrerade i 

nämndens styrkort 2019-2022:  

 

 Förvaltningen ska definiera/förtydliga vad attraktiv arbetsgivare 

specifikt innebär för Barn och utbildning i Uddevalla kommun. 

”Detta erbjuder vi i Uddevalla kommun”. 

 Förvaltningen ska effektivisera administrativa processer/rutiner. 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(3) 

2019-05-09 Dnr BUN 2019/00469 

  

 

 

 

 Förvaltningen ska förbättra resultatanalysen och delta i SKL:s 

satsning på skolanalys för förbättrade kunskapsresultat 

 Förvaltningen ska ingå i projektet Skolutveckling på vetenskaplig 

grund i samarbete med Chalmers. 

 Förvaltningen ska ta fram gemensamma rutiner för övergångar 

mellan alla skolor och skolformer. Särskild fokus ska läggas vid 

övergången mellan åk 5 och 6 alt. åk 6 och 7   

Ärendebeskrivning 

Barn och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 

kommunfullmäktiges flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 samt uppdrag från 

nämndens styrkort 2015-2018 som föreslås slutrapporteras och avslutas. Motiven är att 

uppdragen har passerat sitt slutdatum och anses slutförda eller att de är integrerade i 

Barn- och utbildningsnämndens strategier och uppdrag i styrkort 2019–2022. 

 

Uppdragen som föreslås slutrapporteras redovisas nedan.  

Uppdrag från kommunfullmäktige 

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag att under 

2018 använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans verksamhet för 

att möjliggöra höjda kunskapsresultat: 

Utifrån befolkningsprognos tillfördes respektive verksamhet resurstillskott för att 

bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. 15,9 mkr satsades för att höja 

kunskapsresultaten. 
 

Den generella utökningen för att höja kunskapsresultaten har använts i första hand till 

personella förstärkningar. Med anledning av lärarbristen är det främst inom övriga 

yrkeskategorier som satsningar gjorts. Samtliga högstadieskolor har under 2018 anställt 

socialpedagoger. Satsningen har avlastat lärarna med mycket av det sociala kringarbetet 

och kan därmed med större kraft ägna sig åt kunskapsuppdraget. Grundskolan har ökat 

sin bemanning på raster och icke lektionstid. Även satsningar på fler specialpedagoger 

och speciallärare har gjorts. 

Tre utvecklingsprojekt påbörjades under 2018 i syfte att höja elevernas kunskapsresultat 

och öka likvärdigheten inom huvudmannens skolor. Barn- och utbildning har deltagit i 

Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, SKL:s projekt Skolanalys och Skola på 

vetenskaplig grund i samarbete med Chalmers/Me Analytics i syfte att höja 

kunskapsresultaten och öka likvärdigheten inom och mellan skolor, samt stödja 

förskolechef/rektor i sitt pedagogiska ledarskap.  
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Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 

2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i 

grundskolan: 

 

Bemanningen utökades från hösten 2017. Arbetet med att skapa stabila team inom 

grundskolan genomfördes och sjösattes inför läsåret 2017/2018. Teamen utgår från fem 

geografiska områden och bygger på en tydlig röd tråd, en s.k. "barnväg", där teamen 

följer eleverna genom skoltiden, från yngre till äldre åldrar.  

Beslut om ny organisation för Barn- och elevhälsa har fattats i syftet att bättre 

organisera resurserna utifrån ett barn- och elevperspektiv. Implementering har pågått 

våren 2019.   

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag att under 

2017 använda 10 mkr för att minska barngruppernas storlek inom förskolan. De 

barngrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras:  

 

En särskild rapport skrevs fram med resultat och effekter av arbetet med minskade 

barngrupper som redovisades i samband med årsbokslutet 2017. Verksamheten har 

under flera år arbetat med att minska storleken på barngrupperna med hjälp av 

kommunens satsningar. Minst grupper hade verksamheten 2016/2017 då nästan alla 

enheter erhöll statsbidrag. Sedan dess har storleken ökat något, men kommunen ligger 

fortfarande bra i förhållande till riket. Ny ansökan är inlämnad för nästa läsår. 

 

Förskolans arbete med mindre barngrupper har gynnat barnen. Att barnen under större 

delen av sin dag varit i en mindre barngrupp resulterade i tydligt och samstämt resultat 

om högre måluppfyllelse, bättre arbetsmiljö och tryggare barn. Att organisera barnen i 

mindre grupper är en ständig strävan för verksamheten. Arbetet kommer att fortsätta, 

med inriktning mot de minsta barnen. 

Uppdrag från nämnd 

Kvarstående uppdrag från tidigare mandatperiod föreslås avslutas. Arbetet med 

kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare fortsätter och har en framträdande plats 

i nämndens styrkort för 2019-2022. Likaså uppdragen om förbättrade kunskapsresultat 

och effektiviseringsarbetet, genom tydliga strategier och uppdrag riktade mot både det 

systematiska kvalitetsarbetet och effektiviseringar. Gemensamma rutiner för övergångar 

har tagits fram.  

 

 

Staffan Lindroos Anna Hurtig  

Förvaltningschef Utredare  

 
Expediera till 
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