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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 27 februari 2020 kl. 08:30 
  
Ordförande 1:e vice ordförande Camilla Olsson 
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

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

 

I tur att justera: Sonny Persson (S) 

Beräknad tid för justering: Tisdagen den 3 mars 2020 

 

 

 

2.  Information till nämnd 2020-02-27 
Dnr BUN 2020/00013  

 

1. Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 

diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner sig 

kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- och 

elevombudet (BEO) och Skolinspektionen – höstterminen 2019 

 

2. Verksamhetsberättelse med resultatdialog SKA 

 

 

 

08:40-09:00 

Administrativ chef 

 

 

 

09:00-12:00 

Förvaltningschef  

Kvalitetsstrateg  

Verksamhetschefer   

3.  Information - Förvaltningschef 2020-02-27 
Dnr BUN 2020/00014  

 

1. Förvaltningschefen informerar  

 

 

2. Lokalfrågor  

- Tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) gällande 

friyta förskolor och skolor 

- Status på beställda objekt av barn och utbildningsnämnden 

 

3. Barnomsorgskön – presenteras digitalt   

 

 

 

13:00-13:15 

Förvaltningschef  

 

14:00-14:30 

Lokalplanerare 
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Föredragningslista Föredragande 

4.  Information - Ordförande 2020-02-27 
Dnr BUN 2020/00015  

 

1. Ordföranden informerar                        

 

Beslutsärenden 13:15-14:00 

 

 

14:50-15:10 

5.  Tillsynsrapport höstterminen 2019 
Dnr BUN 2020/00062  

Utredare 

6.  Kommunstyrelsens remiss - Riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteter i Uddevalla kommun 
Dnr BUN 2019/01255  

Samordnings-

koordinator 

Omedelbar justering  

7.  Kommunstyrelsens remiss Avveckling av mötesplats Tureborg 
Dnr BUN 2019/01256  

Verksamhetschef 

grundskola 

Omedelbar justering  

8.  Återrapport Förändring av grundskolans struktur 
Dnr BUN 2019/01214  

Planeringsstrateg  

9.  Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort vid GLA 
Dnr BUN 2019/01231  

Verksamhetschef 

gymnasiet  

10.  Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, busskort 

och övernattning vid GLA 
Dnr BUN 2019/01230  

Verksamhetschef 

gymnasiet 

11.  Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående delprov för 

frisörelever  
Dnr BUN 2019/01229  

Verksamhetschef 

gymnasiet 

12.  Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående investeringsbudget 

för Östrabo yrkes 
Dnr BUN 2019/00363  

Verksamhetschef 

gymnasiet 

13.  Reviderat Ramprogram Uddevalla förskolor 
Dnr BUN 2020/00161  

Utredare  

14.  Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 

diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner sig 

kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- och 

elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - höstterminen 2019 
Dnr BUN 2020/00162  

Administrativ chef  
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Föredragningslista Föredragande 

15.  Strategi drogfri ungdom 2020-2021 
Dnr BUN 2020/00163  

Nämndsekreterare  

16.  Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2019 

Dnr BUN 2019/01271  

Skolsköterska med 

medicinskt 

ledningsansvar 

17.  Återrapport av uppdrag att utreda olika former för pedagogisk 

omsorg, inklusive alternativa driftsformer 
Dnr BUN 2019/00864  

Planeringsstrateg 

18.  Verksamhetsberättelse 2019 Barn och utbildningsnämnden  
Dnr BUN 2020/00019  

Kvalitetsstrateg  

19.  Elevens hälsa i fokus - pilot för digital elevhälsoenkät 
Dnr BUN 2020/00199  

Skolsköterska med 

medicinskt 

ledningsansvar 

20.  Samverkansavtal med Sotenäs kommun  
Dnr BUN 2020/00205  

Förvaltningschef  

21.  Slutrapport "Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019" 
Dnr BUN 2020/00237  

Nämndsekreterare  

22.  Samhällsbyggnadsnämndens samrådsremiss - Detaljplan Berga 2:2 

mfl.  
Dnr BUN 2020/00231  

Lokalplanerare  

23.  Anmälan av Beslut fattade å nämndens vägnar 2020-02-27 
Dnr BUN 2020/00002  

Nämndsekreterare 

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

känner sig kränkt 2020-02-27 
Dnr BUN 2020/00034  

Nämndsekreterare 

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

frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2020-02-27 
Dnr BUN 2020/00063  

Nämndsekreterare 

26.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive 

gruppledare. 
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Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 

hygienartiklar. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 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 Sonny 

Persson (S). Beräknad tid för justering är tisdagen den 3 mars 2020 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Sonny Persson (S) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 3 mars 2020 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr BUN 2020/00013  2 

Information till nämnd 2020-02-27 

 

1. Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och diskrimineringslagen till 

huvudman - barn/elever som känner sig kränkta/diskriminerade samt 

anmälningsärenden till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen – 

höstterminen 2019 

  

2. Verksamhetsberättelse med resultatdialog SKA 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till nämnd 2020-02-27 

 

1. Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och diskrimineringslagen till 

huvudman - barn/elever som känner sig kränkta/diskriminerade samt 

anmälningsärenden till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen – 

höstterminen 2019 

 

2. Verksamhetsberättelse med resultatdialog SKA 

 

 

      

 

      

 

   

 

   
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr BUN 2020/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2020-02-27 

 
1. Förvaltningschefen informerar  

  
2. Lokalfrågor  
- Tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) gällande friyta 

förskolor och skolor  
- Status på beställda objekt av barn och utbildningsnämnden  

  
3. Barnomsorgskön – presenteras digitalt       

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2020-02-27 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

 

2. Lokalfrågor  

- Tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) gällande friyta 

förskolor och skolor 

- Status på beställda objekt av barn och utbildningsnämnden 

 

3. Barnomsorgskön – presenteras digitalt        
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Barn och utbildning 
 

 
Postadress 
451 81 Uddevalla 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon 
0522-69 60 00 

Fax 

0522-69 70 94 

www.uddevalla.se E-post 
 

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2020 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:8128 - Begäran om 
yttrande ställt till huvudmannen för 
Uddevalla gymnasieskola, 
Margretegärdeskolan i Uddevalla kommun 
(BUN 2020/00094) 

2020-01-14 – Begäran om 
yttrande inkommen 

2020-02-10 – Begäran om 
komplettering  

2020-01-27 – Svar till 
Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:10114 Begäran om 
yttrande med anledning av ärende om 
förutsättningar för anmälan till Lärarnas 
ansvarsnämnd (BUN 2020/00159) 

  2020-01-27 – Begäran om 
yttrande inkommen  

2020-01-31 – Rektors yttrande 
skickat  

Skolinspektionen 2020:453 Beslut att 
överlämna anmälan mot Västerskolan 8-9 till 
Uddevalla kommun (BUN 2020/00201)

  2020-02-05 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun

 

       
Barn och elevombudet enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Barn och elevombudet 2019:10098 - Begäran 
om yttrande till anmälan om kränkande 
behandling vid Dalabergsskolan i Uddevalla 
kommun (BUN 2020/00170) 

  2020-01-29 – Begäran om 
yttrande inkommen  
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Övriga myndigheter  
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

       
       

Pågående ärenden – myndigheter 2019 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:6949 Anmälan 
avseende Sommarhemsskolan F-6 i 
Uddevalla kommun (BUN 2019/01022) 

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

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

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

 2019-09-12 – Begäran om 
yttrande med anledning av 
anmälan avseende 
Forshällaskolan 

2019-10-01 – Yttrande med BJ 
skickas till Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:8429 Beslut att 
överlämna anmälan mot Parkens förskola till 
Uddevalla kommun (BUN 2019/01171)

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

2020-01-21 – Uppföljning av 
skolinspektionens beslut – 
ärendet avslutas  

2019-12-05 – Yttrande med BJ 
skickas till anmälare och 
skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:8616 Beslut att 
överlämna anmälan mot Ljungskileskolan 4-6 

2019-11-26 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 

2020-01-15 – Begäran om 
komplettering 

2020-01-20 – Komplettering 
inskickad 
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till Uddevalla kommun (BUN 2019/01237) anmälan till Uddevalla kommun 
2019-12-13 – Yttrande med BJ 
skickas till anmälare och 
skolinspektionen

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

   
Övriga myndigheter  

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
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2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr BUN 2020/00015  4 

Information - Ordförande 2020-02-27 

 
1. Ordföranden informerar      
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Barn och utbildning 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2020-02-27 

 

1. Ordföranden informerar       

.      

 

   
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr BUN 2020/00062  5 

Tillsynsrapport höstterminen 2019 

Sammanfattning 
Uppdrag 
Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  
 
Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 
verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be-
hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  
  
Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 
och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 
bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 
verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 
 
Tillsynsarbetet hösten 2019 
Tillsynsenheten har under hösten 2019 vidareutvecklat tillsynsarbetet genom att 
exempelvis utöka antalet bedömningsområden som innefattas i tillsynen. (För samtliga 
bedömningsområden för enskild förskola, enskilt fritidshem och enskild pedagogisk 
omsorg se Bilaga tillsynsrapport hösten 2019). 
 
Under hösten 2019 har tillsynsenheten genomfört regelbunden i följande 
verksamheter;  

 Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening 
Klostergårdens förskola 

 Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, Förskolan Lustträdgården 
 Förskolan Fisken Ekonomisk förening, Förskolan Fisken 
 Smultronplantans Ekonomiska förening, Smultronplantans förskola 
 Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening, Montessoriförskolan 

Kaprifolen 
 
Under hösten 2019 har tillsynsenheten genomfört riktad tillsyn i följande 
verksamheter; 

 Ekolek Barnomsorg AB, avdelning IH  
 Ströms Slott AB, pedagogisk omsorg, avdelning SA 

  
  
Under hösten 2019 har tillsynsenheten påbörjat arbetet med uppföljning av tidigare 
tillsynsbeslut i följande verksamheter; 

 Christella barnomsorg 
 Ulna AB, Fritidshemmet Mareld 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 21 
 
Ägar- och ledningsprövning 
Tillsynsenheten har även informerat om ägar- och ledningsprövning för huvudmän som 
sedan tidigare beviljats tillstånd att bedriva enskild förskola eller enskilt fritidshem av 
Uddevalla kommun. Tillsynsenheten har begärt in att varje huvudman som bedriver 
enskild förskola eller enskilt fritidshem med godkännande av Uddevalla kommun ska 
inkomma med en redovisning av ägar- och ledningskretsen senast 2020-02-17   

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-21 samt Bilaga 
tillsynsrapport hösten 2019.   

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna tillsynsenhetens rapport för hösten 2019 i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse samt Bilaga 1, daterad 2020-01-21   
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Handläggare 

Utredare Anders Bengtsson 

Telefon 0522-69 80 74 
anders.bengtsson@uddevalla.se 

 

Tillsynsrapport höstterminen 2019 

Sammanfattning 

Uppdrag 

Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 

fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 

huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  

 

Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 

verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 

upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be-

hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  

  

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 

och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 

bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 

verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

 

Tillsynsarbetet hösten 2019 

Tillsynsenheten har under hösten 2019 vidareutvecklat tillsynsarbetet genom att 

exempelvis utöka antalet bedömningsområden som innefattas i tillsynen. (För samtliga 

bedömningsområden för enskild förskola, enskilt fritidshem och enskild pedagogisk 

omsorg se Bilaga tillsynsrapport hösten 2019). 

 

Under hösten 2019 har tillsynsenheten genomfört regelbunden i följande 

verksamheter;  

 Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening 

Klostergårdens förskola 

 Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, Förskolan Lustträdgården 

 Förskolan Fisken Ekonomisk förening, Förskolan Fisken 

 Smultronplantans Ekonomiska förening, Smultronplantans förskola 

 Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening, Montessoriförskolan 

Kaprifolen 

 

Under hösten 2019 har tillsynsenheten genomfört riktad tillsyn i följande 

verksamheter; 

 Ekolek Barnomsorg AB, avdelning IH  

 Ströms Slott AB, pedagogisk omsorg, avdelning SA 
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Barn och utbildning 
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Under hösten 2019 har tillsynsenheten påbörjat arbetet med uppföljning av tidigare 

tillsynsbeslut i följande verksamheter; 

 Christella barnomsorg 

 Ulna AB, Fritidshemmet Mareld 

 

Ägar- och ledningsprövning 

Tillsynsenheten har även informerat om ägar- och ledningsprövning för huvudmän som 

sedan tidigare beviljats tillstånd att bedriva enskild förskola eller enskilt fritidshem av 

Uddevalla kommun. Tillsynsenheten har begärt in att varje huvudman som bedriver 

enskild förskola eller enskilt fritidshem med godkännande av Uddevalla kommun ska 

inkomma med en redovisning av ägar- och ledningskretsen senast 2020-02-17    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-21 samt Bilaga 

tillsynsrapport hösten 2019.    

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna tillsynsenhetens rapport för hösten 2019 i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse samt Bilaga 1, daterad 2020-01-21    

Ärendebeskrivning 

Nya arbetsmetoder 

Tillsynsenheten har utvecklat arbetsmetoderna för planering och genomförande av till-

syn. Några veckor inför besöket begär tillsynsenheten in underlag om verksamheten. 

Det inkomna materialet analyseras och i vissa fall begärs kompletteringar in om 

dokumentation saknas eller är ofullständig. Tillsynsenheten besöker sedan verksam-

heten och då genomförs en rundvandring i lokalerna och efter det genomförs intervjuer 

med rektor (för enskild förskola och enskilt fritidshem), verksamhetschef (för enskild 

pedagogisk omsorg), representant för huvudmannen, personal och i vissa fall även 

elever. Tillsynsenheten sammanställer efter besöket ett protokoll som skickas till 

huvudmannen som sedan har möjlighet att inkomma med synpunkter innan beslut 

fattas. Efter att beslutet fattats erbjuds huvudmannen en genomgång av beslutet.   

 

Resultat pågående uppföljning av tidigare tillsynsbeslut   

Tillsynsenheten har påbörjat uppföljningen av tidigare tillsynsbeslut för Christella 

barnsomsorg samt Ulna AB (avser fritidshemmet Mareld). Tillsynsenheten har fått in 

huvudmännens redovisningar av vidtagna åtgärder på förelagda brister. För att kunna 

göra en helhetsbedömning om bristerna är avhjälpa eller ej behöver tillsynsenheten 

genomföra uppföljningsintervjuer i de båda verksamheterna. Inom de närmsta veckorna 

kommer tillsynsenheten genomföra intervju med huvudmannen och de anställda 
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dagbarnvårdare för huvudmannen Christella barnomsorg. För Huvudmannen Ulna AB 

och fritidshemmet Mareld kommer tillsynsenheten genomföra uppföljningsbesök och 

intervjua elever, personal, rektor och huvudmannen om hur de arbetat med att avhjälpa 

bristerna. Efter genomförda besök kommer tillsynsenheten fatta nya beslut för de båda 

verksamheterna.   

 

Sammanställning av pågående uppföljning  

Huvudman/ 

verksamhet 

Besök Brister Redovisning 

Christella 

Barnomsorg 

Uppföljnings

-intervjuer 

via Skype 

och i 

Stadshuset 

v.4 

Föreläggande vid vite 75 000 kr 

• Barngruppens sammansättning 

och storlek 

• Särskilt stöd 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

2019-12-18 

inkom 

huvudmannens 

redovisning  

Ulna AB, 

Fritidshemmet 

Mareld 

Uppföljnings

-intervjuer 

vid besök i 

verksamheten 

under v7. 

• Kompletterar utbildningen i 

förskoleklassen och grundskolan  

• Stimulerarar elevernas utveckling 

och lärande 

• erbjuder meningsfull fritid och 

rekreation 

• utgår ifrån en helhetssyn på 

eleven och elevens behov  

• främjar allsidiga kontakter och 

social gemenskap 

• Systematiskt kvalitetsarbete 

• Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling för 

fritidshemmet 

2019-11-19 

inkom 

huvudmannens 

redovisning 

 

Resultat riktad tillsyn av enskild pedagogisk omsorg hösten 2019  

Den riktade tillsynsenheten av enskild pedagogisk omsorg hösten 2019 har innefattat 

tillsyn av två nyanställda dagbarnvårdare hos två olika huvudmän: Ekolek Barnomsorg 

AB och Ströms Slott AB. Tillsynerna visar att huvudmännen behöver ta ett större 

ansvar för de nyanställda dagbarnvårdarna som innefattas i höstens tillsyn. Flera av de 

brister som framkommer i besluten är lika för de båda huvudmannen. Huvudmännen har 

inte tagit tillräckligt ansvar för att de nyanställda dagbarnvårdarna har kunskap om skol-

lagens krav, planering och innehåll i verksamheten, dokumentation av barnens ut-

veckling, kartläggning av särskilt stöd, personalens kompetensutveckling och 

systematiskt kvalitetsarbete.   

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

4(5) 

2020-01-21 Dnr BUN 2020/00062 

  

 

 

 

Sammanställning brister efter riktad tillsyn i enskild pedagogisk omsorg hösten 2019 

(se Bilaga tillsynsrapport hösten 2019 för utförligare beskrivningar av brister) 

Huvudman 

/verksamhet 

Besök Brister Redovisning 

Ekolek 

Barnomsorg 

AB, avdelning 

IH  

2019-09-16 

Intervju och 

besök av en 

nyanställd 

dagbarnvårdare 

hos 

dagbarnvårdare 

samt möte i 

Stadshuset 

• Övergripande krav på 

verksamheten 

• Utveckling och lärande  

• Särskilt stöd 

• Lokaler 

• Barngruppens sammansättning 

och storlek 

• Personal 

• Uppföljning och utvärdering 

Vidtagna 

åtgärder 

redovisas 

senast 2020-

01-31. 

Ströms Slott 

AB, avdelning 

SA  

2019-09-26 

Intervju och 

besök av en 

nyanställd 

dagbarnvårdare 

hos 

dagbarnvårdare 

samt möte i 

Stadshuset 

• Övergripande krav på 

verksamheten 

• Utveckling och lärande  

• Särskilt stöd 

• Personal 

• Uppföljning och utvärdering 

 

Vidtagna 

åtgärder 

redovisas 

senast 2020-

02-03. 

 

Resultat regelbunden tillsyn av enskilda förskolor hösten 2019 

Tillsynsenheten har genomfört regelbunden tillsyn i fem enskilda förskolor under 

hösten 2019. Tillsynen visar att flera av de besökta förskolorna brister i sitt arbete med 

att systematiskt följa upp kvalitén på såväl huvudmannanivå som på enhetsnivå i 

förskolan. Vidare framgår det att flera enskilda förskolor behöver införa eller utveckla 

arbetet med barnkonsekvensanalyser som ska användas innan beslut som påverkar 

barnen fattas på huvudmannanivå eller på enhetsnivå i förskolan. En annan brist som 

flera förskolor behöver åtgärda är rutiner för klagomål. I vissa fall är rutinerna otydliga 

eller bristfälliga vilket kan försvåra för vårdnadshavare att anmäla klagomål samtidigt 

som det även försvårar för huvudmannen att utreda och åtgärda klagomål på 

verksamheten.   

 

Sammanställning av brister efter regelbunden tillsyn i enskilda förskolor hösten 2019 

(se Bilaga tillsynsrapport hösten 2019 för utförligare beskrivningar av brister) 

Huvudman/verksamhet Besök Brister Redovisning 

Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola 

Ekonomiska förening/ 

Klostergårdens förskola 

2019-10-01 

I förskolans 

lokaler 

• Personalens 

kompetensutveckling 

• Barnkonsekvensanalys  

• Systematiskt kvalitetsarbete 

• Särskilt stöd  

Vidtagna 

åtgärder 

redovisas 

senast 2020-

03-02 
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• Rutiner för klagomål  

Förskolan 

Lustträdgården på Åh 

Ekonomisk förening,   

Förskolan 

Lustträdgården 

2019-10-03 

I förskolans 

lokaler 

• Barnkonsekvensanalys  

• Systematiskt kvalitetsarbete  

• Rutiner för klagomål 

Vidtagna 

åtgärder 

redovisas 

senast 2020-

04-03 

Förskolan Fisken 

Ekonomisk förening, 

Förskolan Fisken 

2019-10-08 

I förskolans 

lokaler 

• Barnkonsekvensanalys  

• Systematiskt kvalitetsarbete  

• Konfessionell inriktning 

Vidtagna 

åtgärder 

redovisas 

senast 2020-

04-06 

Smultronplantans 

Ekonomiska förening  

Smultronplantans 

förskola 

2019-10-10 

I förskolans 

lokaler 

• Barnkonsekvensanalys 

• Systematiskt kvalitetsarbete  

• Rutiner för klagomål 

Vidtagna 

åtgärder 

redovisas 

senast 2020-

04-10 

Montessoriförskolan 

Kaprifolen Ekonomisk 

förening,   

Montessoriförskolan 

Kaprifolen 

2019-10-22 

I förskolans 

lokaler 

• Rutiner för klagomål Vidtagna 

åtgärder 

redovisas 

senast 2020-

04-03 

Ägar- och ledningsprövning 

Från och med 1 januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplig och ekonomiska 

förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de 

skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännande-

prövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta 

kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.  

 

Under hösten 2019 i samband med informationsmötet för samtliga enskilda huvudmän 

som bedriver enskilda förskolor och fritidshem i Uddevalla kommun begärde tillsyns-

enheten att huvudmännen senast den 17 februari 2020 ska skicka in en redovisning för 

verksamhetens ägar- och ledningskrets. Redovisningarna som skickas in kommer bli 

underlag för den ägar- och ledningsprövning som tillsynsenheten kommer göra i 

enskilda förskolor och fritidshem som beviljats tillstånd av Uddevalla kommun.   

 

 

Staffan Lindroos Anders Bengtsson 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 
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Bilaga tillsynsrapport hösten 2019 

Bedömningsområden regelbunden tillsyn enskild förskola 
Följande bedömningsområden ingår i den regelbundna tillsynen av enskild förskola; 

Förutsättningar för utbildningen i förskolan 

 Rektorns utbildning och erfarenhet 

 Förskolans personal  

 Barngruppens sammansättning och storlek 

 Erbjudande av plats 

 Utvecklingssamtal 

 Utveckling och trygghet 

 Näringsriktiga måltider, fysisk aktivitet, vila och hälsosam livsstil  

 Personalens kompetensutveckling  

 Förskollärarens särskilda ansvar  

 Barnkonsekvensanalys  

 Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmen 

 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet  

Utveckling av utbildningen i förskolan  

 Systematiskt kvalitetsarbete  

 Normer och värden 

 Barns inflytande 

 Modersmål  

 Särskilt stöd  

 Rutiner för klagomål 

 Konfessionell inriktning  

 

I kap 26. 4 § skollagen står det att kommunens tillsyn enligt första stycket inte omfattar 

tillsyn över bestämmelserna i 6 kap skollagen (Åtgärder mot kränkande behandling) 

följs. 

 

Tillsynsenheten väljer trots det, att inom ramen för råd och vägledning, ge 

rekommendationer till huvudmannen kring arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling utifrån den information som framkommit vid tillsynen. När det gäller 

förslag på åtgärder kring diskriminering och kränkande behandling ska dessa ses som 

förslag och vägledning som inte innefattas av krav på genomförande från huvudmannen 

eller åtgärder som kommer att följas upp av tillsynsenheten. 
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Bedömningsområden för regelbunden tillsyn enskilt fritidshem 

Förutsättningar för utbildningen i fritidshemmet 

 Rektorns utbildning och erfarenhet 

 Rektorn leder den pedagogiska verksamheten enligt läroplanen 

 Fritidshemmets personal  

 Elevgruppens sammansättning och storlek 

 Erbjudande av plats 

 Information till vårdnadshavare om elevens utveckling mot målen 

 Personalens kompetensutveckling  

 Barnkonsekvensanalys  

 Vårdnadshavares inflytande och samverkan med hemmen 

 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet  

Utveckling av utbildningen i fritidshemmet  

 Systematiskt kvalitetsarbete  

 Utveckling, lärande och komplement till förskoleklass och skola 

 Meningsfull fritid och rekreation 

 Normer och värden 

 Elevers inflytande  

 Modersmål  

 Särskilt stöd  

 Rutiner för klagomål 

 Konfessionell inriktning  

 

I kap 26. 4 § skollagen står det att kommunens tillsyn enligt första stycket inte omfattar 

tillsyn över bestämmelserna i 6 kap skollagen (Åtgärder mot kränkande behandling) 

följs. 

 

Tillsynsenheten väljer trots det, att inom ramen för råd och vägledning, ge 

rekommendationer till huvudmannen kring arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling utifrån den information som framkommit vid tillsynen. När det gäller 

förslag på åtgärder kring diskriminering och kränkande behandling ska dessa ses som 

förslag och vägledning som inte innefattas av krav på genomförande från huvudmannen 

eller åtgärder som kommer att följas upp av tillsynsenheten. 
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Bedömningsområden regelbunden tillsyn enskild pedagogisk 

omsorg, 
Följande bedömningsområden ingår i den regelbundna tillsynen av pedagogisk omsorg: 

 Övergripande krav på verksamheten 

 Utveckling och lärande  

 Barnkonsekvensanalyser 

 Särskilt stöd 

 Lokaler 

 Barngruppens sammansättning och storlek 

 Personal 

 Uppföljning och utvärdering 

 Rutiner för klagomål 

Utgångspunkter vid bedömning och uppföljning 

Bedömningen har gjorts av i vilken utsträckning verksamheterna vid det aktuella 

granskningstillfället avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i för-

fattningarna. Bedömningarna har grundats på de dokument som huvudmannen och 

verksamheten skickat in och de intervjuer som genomförts med representanter för 

huvudmannen, rektorer och personal samt genom observationer i verksamheterna.  

 

Pågående tillsyn  
En pågående tillsyn har till syfte att följa upp huruvida huvudmannen har avhjälpt 

påtalade brister och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av ingripanden.  

 

Riktad tillsyn avseende nystartad verksamhet, så kallad förstagångstillsyn  
Riktad tillsyn har till syfte att kontrollera att huvudmannen och verksamheten arbetar 

utifrån de planer som beslut om rätt till bidrag bygger på, samt att huvudmannen ska 

kunna få råd och vägledning tidigt i uppbyggnaden av verksamheten. 

 

Riktad tillsyn 

Syftet med den riktade tillsynen är kontroll av att huvudmannen säkerställt att 

nyanställda dagbarnvårdarna har förutsättningar att arbeta enligt författningarnas krav. 

Riktad tillsyn kan även användas om tillsynsenheten gör bedömningen att ett besök 

behöver göras i en specifik verksamhet på förekommen anledning.  
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Resultat riktad tillsyn enskild pedagogisk omsorg hösten 2019 

Riktad tillsyn, nyanställd dagbarnvårdare 

Ekolek Barnomsorg AB 

Bakgrund 

Ekolek barnomsorg AB startade i mars 2018 i enlighet med Uddevalla kommuns beslut 

om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg. Den riktade tillsynen i detta fall 

avsåg att kontrollera om verksamheten hos nyanställde dagbarnvårdaren IH bedrivs 

enligt de riktlinjer som föreskrivs i styrdokumenten för pedagogisk omsorg.  

 

Tillsyn   

Tillsynsenheten genomförde en riktad tillsyn av avdelningen IH med ansvarig 

huvudman Ekolek barnomsorg AB torsdagen den 16 september 2019. Den riktade 

tillsynen innefattade en intervju med huvudmannens representanter i Uddevalla 

Stadshus samt besök på avdelningen IH och intervju med dagbarnvårdaren IH. 

Avdelningen IH bedrivs i dagbarnvårdarens hem sedan februari 2019 och har, vid tiden 

för tillsynen, totalt sju barn placerade. Såväl dagbarnvårdare som barn har annat 

modersmål än svenska. 

 

Bedömning 

Tillsynsenhetens riktade tillsyn av avdelningen IH med ansvarig huvudman Ekolek 

barnomsorg AB visade att huvudmannen behöver ta ett större ansvar för att skapa 

tillräckliga förutsättningar för avdelningen IH att bedriva pedagogisk omsorg inom 

bedömningsområdena; Övergripande krav på verksamheten, Utveckling och lärande, 

Särskilt stöd, Lokaler, Barngruppens sammansättning och storlek, Personal samt 

Uppföljning och utvärdering. 

 

Tillsynsenheten bedömde att huvudmannen behöver säkerställa att dagbarnvårdaren IH 

har kunskap om skollagens krav gällande respekt för barns rättigheter, demokratiska 

värderingar, mänskliga rättigheter och arbetet med för att motverka diskriminering och 

kränkande behandling. Huvudmannen behöver säkerställa att dagbarnvårdaren IH får 

kunskap kring hur hen ska planera innehåll i verksamheten samt hur hen ska 

dokumentera barnens utveckling i relation till gällande styrdokument. Huvudmannen 

behöver genomföra kartläggning av barnens behov av särskilt stöd på avdelningen IH 

samt säkerställa dagbarnvårdarens kunskaper om huvudmannens rutiner kring särskilt 

stöd.  

 

Huvudmannen behöver vidare säkerställa att lokalerna på avdelningen uppfyller 

grundläggande säkerhetskrav. Huvudmannen behöver också kartlägga dagbanvårdaren 

IH:s förutsättningar för att bedriva pedagogisk omsorg på ett tydligare sätt. Huvud-

mannen behöver även kartlägga dagbarnvårdaren IH:s behov av kompetensutveckling 

och sedan fatta beslut om kompetensutveckling med utgångspunkt från denna.  
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I huvudmannens uppföljning och utvärdering av verksamheten behöver en kartläggning 

och planering av hur avdelningen IH:s arbete ska genomföras som ska ligga till grund 

till en analys av kvaliteten och huvudmannens bedömning av avdelningen IH:s 

utvecklingsbehov. Slutligen ska huvudmannen tillsammans med dagbarnvårdaren IH 

planera och besluta om vilka områden som behöver utvecklas för att stimulera barnens 

utveckling och lärande på avdelningen. 

 

Tillsynsenheten förelade med stöd av 26 kap.10 § skollagen (2010:800) huvudmannen 

att senast 2020-01-31 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och senast samma 

dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

 

Riktad tillsyn, nyanställd dagbarnvårdare  

Ströms Slott AB 

Bakgrund 

Ströms Slott AB har bedrivit sin verksamhet i enlighet med Uddevalla kommuns beslut 

om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg sedan 2012. Den riktade tillsynen i 

detta fall avsåg att kontrollera om verksamheten hos nyanställde dagbarnvårdaren SA 

bedrivs enligt de riktlinjer som föreskrivs i styrdokumenten för pedagogisk omsorg. 

 

Tillsynen 

Tillsynsenheten genomförde en riktad tillsyn av avdelningen SA med ansvarig huvud-

man Ströms Slott AB torsdagen den 26 september 2019. Den riktade tillsynen inne-

fattade en intervju med huvudmannens representant i Uddevalla Stadshus samt besök på 

avdelningen SA och intervju med dagbarnvårdaren SA. Avdelningen SA bedrivs i 

dagbarnvårdarens hem sedan maj 2019 och har, vid tiden för tillsynen, totalt fyra barn 

placerade. Såväl dagbarnvårdare som barn har annat modersmål än svenska. 

 

Bedömning 

Tillsynsenhetens riktade tillsyn av avdelningen SA med ansvarig huvudman Ströms 

Slott AB visade att inom behöver ta ett större ansvar för att skapa tillräckliga 

förutsättningar för avdelningen SA att bedriva pedagogisk omsorg inom 

bedömningsområdena; Övergripande krav på verksamheten, Utveckling och lärande, 

Särskilt stöd, Personal samt Uppföljning och utvärdering.  

 

Tillsynsenheten bedömde att huvudmannen behöver säkerställa att dagbarnvårdaren SA 

har kunskap om skollagens krav gällande respekt för barns rättigheter, demokratiska 

värderingar, mänskliga rättigheter och arbetet med för att motverka diskriminering och 

kränkande behandling. Huvudmannen behöver säkerställa att dagbarnvårdaren SA får 

kunskap kring hur hen ska planera och arbeta med innehållet i verksamheten samt hur 

hen ska dokumentera barnens utveckling i relation till gällande styrdokument.  

Huvudmannen behöver genomföra kartläggning av barnens behov av särskilt stöd på 

avdelningen SA samt säkerställa dagbarnvårdarens kunskaper om huvudmannens 

rutiner kring särskilt stöd.  
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Huvudmannen behöver också kartlägga dagbanvårdaren SA:s språkkunskaper för att 

säkerställa SA:s förutsättningar för att bedriva pedagogisk omsorg på ett tydligare sätt. 

Huvudmannen behöver även kartlägga dagbarnvårdaren SA:s behov av kompetens-

utveckling och sedan fatta beslut om kompetensutveckling med utgångspunkt från 

denna.  

 

I huvudmannens uppföljning och utvärdering av verksamheten behöver en kartläggning 

och planering av hur avdelningen SA:s arbete ska genomföras som ska ligga till grund 

till en analys av kvaliteten och huvudmannens bedömning av avdelningen SA:s 

utvecklingsbehov. Slutligen ska huvudmannen tillsammans med dagbarnvårdaren SA 

planera och besluta om vilka områden som behöver utvecklas för att stimulera barnens 

utveckling och lärande på avdelningen. 

 

Tillsynsenheten förelade med stöd av 26 kap.10 § skollagen (2010:800) huvudmannen 

att senast 2020-02-03 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och senast samma 

dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

Resultat regelbunden tillsyn enskilda förskolor hösten 2019 

Regelbunden tillsyn Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska 

förening, Klostergårdens förskola 

Bakgrund  

Klostergårdens förskola är en fristående förskola belägen i Dragsmark i Bokenäs-

området i Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Föräldra-

kooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening. Styrelsen leds av en 

ordförande samt en vice ordförande. Samtliga ledamöter i styrelsen är vårdnadshavare 

till barn som går på förskolan.  

 

Klostergårdens förskola har en barngrupp med totalt 15 inskrivna barn som leds av en 

rektor tillika förskollärare. Det finns inga barn som har annat modersmål än svenska på 

förskolan vid besöket. Vid tiden för tillsynen arbetar rektorn 20 procent som rektor och 

80 procent som förskollärare i barngrupp. Personalen består i övrigt av en barnskötare 

(20 procents tjänst), en fritidspedagog (34 procents tjänst) samt tre personal utan 

pedagogisk utbildning som arbetar 92, 45 och 15 procent på förskolan.   

  

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening har bedrivit 

verksamhet sedan 1994 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till 

bidrag för att bedriva fristående förskola. 

 

Den regelbundna tillsynen avsåg att kontrollera om verksamheten som huvudmannen 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola bedriver i Klostergårdens förskola följer 

de riktlinjer som föreskrivs i styrdokumenten för förskolan.  
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Tillsynen  

Inför den regelbundna tillsynen av Klostergårdens förskola med ansvarig huvudman 

Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomisk förening har tillsynsenheten 

tagit del av huvudmannens och förskoleenhetens beskrivning av sin verksamhet via 

inskickade dokument. Tisdagen den 1 oktober 2019 besökte tillsynsenheten verksam-

heten och genomförde intervjuer med rektor tillika förskollärare samt huvudmannens 

representanter, ordförande och vice ordförande i Föräldrakooperativet Klostergårdens 

förskola Ekonomisk förening. Efter genomfört besök kommunicerade tillsynsenheten en 

sammanfattning av intervjuerna i ett protokoll som huvudmannen sedan har haft 

möjlighet att bemöta med eventuella synpunkter inför upprättandet av detta beslut.  

 

Bedömning 

Tillsynsenhetens regelbundna tillsyn av huvudmannen Föräldrakooperativet Kloster-

gårdens förskola Ekonomiska förening och Klostergårdens förskola visade att inom 

bedömningsområdena; personalens kompetensutveckling, barnkonsekvensanalys, 

systematiskt kvalitetsarbete, särskilt stöd och rutiner för klagomål bedömer tillsyns-

enheten att det finns brister som huvudmannen behöver vidta åtgärda för. 

 

Inom bedömningsområdet personalens kompetensutveckling finns det brister eftersom 

huvudmannen inte genomför någon kartläggning av personalens behov av kompetens-

utveckling samt att huvudmannen inte har fattat några beslut om personalens 

kompetensutveckling.  

 

Ytterligare brister finns inom bedömningsområdet barnkonsekvensanalys eftersom 

huvudmannen och rektorn inte genomför barnkonsekvensanalyser eller tar reda på 

barnets bästa och barnets åsikter i den omfattning som skollagen kräver innan beslut 

som påverkar barnen fattas. Huvudmannens fokus är istället budgeten och att öka 

barnantalet på förskolan medan det enligt huvudmannens representanter är rektorns 

uppgift och inte huvudmannens uppgift att säga ifrån om barnantalet ökar för mycket så 

att det påverkar förskolans verksamhet negativt.  

 

Inom bedömningsområdet systematiskt kvalitetsarbete finns det konstaterade brister på 

både huvudmannanivå och på enhetsnivå som behöver åtgärdas. På huvudmannanivå 

saknas helt ett dokumenterat kvalitetsarbete som utgår ifrån förskolans läroplan och en 

uppföljning av resultat där huvudmannen beslutat om prioriterade utvecklingsområden, 

planerat för genomförande samt följt upp och analyserat resultatet. På enhetsnivå 

genomförs en viss uppföljning av förskolans resultat men det saknas en dokumenterad 

uppföljning av måluppfyllelsen, utbildningens kvalité samt en efterföljande analys av 

resultatet och måluppfyllelsen vilket i sin tur försvårar rektorns arbete med att fatta 

beslut om rätt utvecklingsåtgärder utifrån en helhetsbild av förskolans verksamhet.   

 

Huvudmannens arbete inom bedömningsområdet särskilt stöd uppfyller inte skollagens 

krav eftersom skriftliga rutiner för arbetet saknas och att huvudmannen inte genomför 
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någon kartläggning av barnens behov av särskilt stöd på förskolan. Det framgår också 

att huvudmannen inte säkerställt att det finns tillgång till specialpedagogisk kompetens 

för att kunna göra en bedömning av barnens eventuella behov av särskilt stöd.  

 

Slutligen visar tillsynsenheten att det finns brister inom bedömningsområdet rutiner för 

klagomål eftersom huvudmannens nuvarande rutiner inte i tillräcklig omfattning 

beskriver hur huvudmannen får del av inkomna klagomålsanmälningar i förskolan och 

att huvudmannen inte informerat vårdnadshavare till barn i förskolan att de kan vända 

sig till Uddevalla kommun om de inte är nöjda med huvudmannens hantering av 

klagomål på utbildningen eftersom Uddevalla kommun utfärdar tillstånd att bedriva 

fristående förskola och har ansvaret för tillsynen av denna verksamhet.    

 

Tillsynsenheten redovisar även bedömningsområdet diskriminering och kränkande 

behandling trots att detta inte innefattas i kommunens tillsynsansvar och inte heller 

kommer följas upp. Tillsynsenheten ger huvudmannen förslag på tänkbara lösningar 

inom ramen för råd och vägledning inom detta bedömningsområde. 

 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) huvud-

mannen att senast 2020-03-02 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och senast 

samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

 

Regelbunden tillsyn Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening,   

Förskolan Lustträdgården  

Bakgrund  

Förskolan Lustträdgården är en enskild förskola belägen vid Åh Härberget i Ljungskile i 

Uddevalla kommun. Förskolans arbetssätt är inspirerat av arbetssättet på förskolorna i 

Reggio Emilia i Italien genom att barnen exempelvis får testa olika egenskaper för 

material och hur dessa kan användas.  

 

Ansvarig huvudman för verksamheten är Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk 

förening (nedan huvudmannen) som drivs som ett personalkooperativ med nio 

medlemmar som alla är anställda i förskolan. Styrelsen består av en ordförande och två 

ledamöter som är utsedda av personalkooperativets medlemmar.  

 

Förskolan Lustträdgården har totalt 59 barn fördelat på följande fem avdelningar, Terra 

(6 barn), Ignis (14 barn), Aaris (12st barn), Gammelstugan (14 barn) och Aqua (13 

barn). Vid tillsynens genomförande finns det fem barn som har två modersmål.  

 

Förskolan Lustträdgården leds av en rektor som vid tiden för tillsynen arbetar ca 60 

procent som rektor och ca 40 procent som förskollärare i barngrupp. Personalen på 

förskolan består av tio legitimerade förskollärare och en icke legitimerad förskollärare 

samt två personal med annan kompetens. 
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Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening har bedrivit verksamhet sedan 

2003 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att 

bedriva fristående förskola.    

 

Den regelbundna tillsynen avsåg att kontrollera om verksamheten som huvudmannen 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening bedriver i Förskolan 

Lustträdgården följer de riktlinjer som föreskrivs i styrdokumenten för förskolan.  

 

Tillsynen  

Inför den regelbundna tillsynen av Förskolan Lustträdgården med ansvarig huvudman 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening har tillsynsenheten tagit del av 

huvudmannens och förskoleenhetens beskrivning av sin verksamhet via inskickade 

dokument. Torsdagen den 3 oktober 2019 besökte tillsynsenheten verksamheten och 

genomförde intervjuer med rektor tillika förskollärare och förskollärare, pedagogista 

och som också representerade huvudmannen vid besöket. Efter genomfört besök 

kommunicerade tillsynsenheten en sammanfattning av intervjuerna i ett protokoll som 

huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med eventuella synpunkter inför 

upprättandet av detta beslut.  

 

Bedömning 

Tillsynsenhetens regelbundna tillsyn av huvudmannen Förskolan Lustträdgården på Åh 

Ekonomisk förening och Förskolan Lustträdgården visade att inom bedömnings-

områdena; barnkonsekvensanalys, systematiskt kvalitetsarbete och rutiner för klagomål 

bedömer tillsynsenheten att det finns brister som huvudmannen behöver vidta åtgärder 

för. 

 

Inom bedömningsområdet barnkonsekvensanalys finns det brister eftersom huvud-

mannen och rektorn inte genomför barnkonsekvensanalyser eller tar reda på barnets 

bästa och barnets åsikter i den omfattning som skollagen kräver innan beslut som 

påverkar barnen fattas. Det framgår också att förskolan inte har arbetat aktivt med barn-

konventionen tillsammans med barnen eller har fattat uttalade beslut utifrån barnet eller 

barnens bästa.  

 

Inom bedömningsområdet systematiskt kvalitetsarbete finns det konstaterade brister på 

både huvudmannanivå och på enhetsnivå som behöver åtgärdas. På huvudmannanivå 

saknas helt ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete som utgår ifrån förskolans 

läroplan och en uppföljning av resultat och måluppfyllelse där huvudmannen beslutat 

om prioriterade utvecklingsområden, planerat för genomförande samt följt upp och 

analyserat resultatet.  

 

På enhetsnivå saknas det också ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete som utgår 

ifrån förskolans läroplan och en uppföljning av resultat och måluppfyllelse där rektorn 

och personalen beslutat om prioriterade utvecklingsområden, planerat för genomförande 

samt följt upp och analyserat resultatet. Avsaknaden av systematiskt kvalitetsarbete på 
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både huvudmannanivå och enhetsnivå försvårar verksamhetens utvecklingsarbete och 

arbetet med att fatta rätt beslut eftersom en helhetsbild av förskolans verksamhet saknas.    

 

Slutligen visar tillsynen att det finns brister inom bedömningsområdet rutiner för 

klagomål eftersom det är oklart om det är huvudmannen som har fattat beslut om dessa 

rutiner samt hur inkomna klagomål ska dokumenteras. Enligt rutinen får huvudmannen 

ta del av inkomna klagomål i de flesta fall efter att vidtagna åtgärder redan vidtagits av 

antingen personal eller rektor alternativt att rektorn inte på egen hand kan vidta åtgärder 

för det inkomna klagomålet och då kontaktar styrelsen. Vidare framgår det inte i den 

framtagna rutinen för anmälan om klagomål att vårdnadshavare kan vända sig till 

Uddevalla kommun om de är missnöjda med huvudmannens vidtagna åtgärder vid 

klagomål eftersom Uddevalla kommun beviljar tillstånd att bedriva fristående förskola 

och har ansvaret för tillsynen av denna verksamhet.    

 

Tillsynsenheten redovisar även bedömningsområdet diskriminering och kränkande 

behandling trots att detta inte innefattas i kommunens tillsynsansvar och inte heller 

kommer att följas upp. Tillsynsenheten ger huvudmannen förslag på tänkbara lösningar 

inom ramen för råd och vägledning inom detta bedömningsområde.  

 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

huvudmannen att senast 2020-04-03 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och 

senast samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

 

Regelbunden tillsyn Förskolan Fisken Ekonomisk förening, Förskolan Fisken 

Bakgrund  

Förskolan Fisken är en fristående förskola med konfessionell kristen inriktning belägen 

centralt vid Skansberget i Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är 

Förskolan Fisken Ekonomisk förening (nedan huvudmannen). Styrelsen leds av en 

ordförande samt en vice ordförande.  

 

Förskolan Fisken har totalt 29 barn inskrivna fördelat på två avdelningar, Spiggen (10 

barn) och Hajen (19 barn). Det finns åtta barn som har annat modersmål än svenska på 

förskolan, vid tiden för tillsynen. Förskolan Fisken leds av en rektor som vid tillsynen 

arbetar ca 60 procent som rektor och ca 40 procent i barngrupp. Personalen på förskolan 

består av 1 legitimerad förskollärare och 1 olegitimerad förskollärare, 3 barnskötare 

samt 3 personal med annan kompetens.    

  

Förskolan Fisken Ekonomisk förening har bedrivit verksamhet sedan 2007 då 

Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva 

fristående förskola. 
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Den regelbundna tillsynen avsåg att kontrollera om verksamheten som huvudmannen 

Förskolan Fisken Ekonomisk förening bedriver i Förskolan Fisken följer de riktlinjer 

som föreskrivs i styrdokumenten för förskolan.  

 

Tillsynen  

Inför den regelbundna tillsynen har tillsynsenheten tagit del av huvudmannens och 

förskoleenhetens beskrivning av sin verksamhet via inskickade dokument. Tisdagen den 

8 oktober 2019 besökte tillsynsenheten verksamheten och genomförde intervjuer med, 

tillika delägare och styrelseordförande för Förskolan Fisken Ekonomisk förening och, 

olegitimerad förskollärare tillika delägare och vice styrelseordförande för Förskolan 

Fisken Ekonomisk förening som också representerade huvudmannen vid besöket. Efter 

genomfört besök kommunicerade tillsynsenheten en sammanfattning av intervjuerna i 

ett protokoll som huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med eventuella 

synpunkter inför upprättandet av detta beslut. 

 

Bedömning 

Tillsynsenhetens regelbundna tillsyn av huvudmannen Förskolan Fisken Ekonomisk 

förening och Förskolan Fisken visade att inom bedömningsområdena; barn-

konsekvensanalys, systematiskt kvalitetsarbete och konfessionell inriktning bedömer 

tillsynsenheten att det finns brister som huvudmannen behöver vidta åtgärda för. 

 

Inom bedömningsområdet barnkonsekvensanalys finns det brister eftersom huvud-

mannen och rektorn inte genomför barnkonsekvensanalyser eller tar reda på barnets 

bästa och barnets åsikter i den omfattning som skollagen kräver innan beslut som 

påverkar barnen fattas. Det framgår också att förskolan inte har fattat uttalade beslut 

utifrån en kartläggning och analys av barnet eller barnens bästa.  

 

Inom bedömningsområdet systematiskt kvalitetsarbete finns det konstaterade brister på 

både huvudmannanivå och på enhetsnivå som behöver åtgärdas. På huvudmannanivå 

finns ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete men det utgår inte ifrån läroplanens 

mål och en uppföljning av resultat och måluppfyllelsen i förskolan. Huvudmannen har 

inte heller dokumenterat och planerat för genomförande, uppföljning och analys hur 

arbetet med huvudmannens prioriterade mål ska gå till. 

 

På enhetsnivå finns det ett systematiskt kvalitetsarbete för förskolan men det saknas en 

dokumenterad uppföljning av förskolans resultat och måluppfyllelse där rektorn och 

personalen tillsammans beslutar om prioriterade utvecklingsområden, planerar för 

genomförande samt följer upp och analyserar resultatet i relation till läroplanens mål. 

Avsaknaden av fungerande systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmannanivå och 

enhetsnivå försvårar verksamhetens utvecklingsarbete och arbetet med att fatta rätt 

beslut eftersom en helhetsbild av förskolans verksamhet saknas.    

 

Slutligen visar tillsynsenheten att det finns brister inom bedömningsområdet 

konfessionell inriktning eftersom huvudmannen inte säkerställt att förskolans utbildning 
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och de dokument som används i verksamheten är icke-konfessionella. Huvudmannen 

hänvisar till bibelns gyllene regel i förskolans likabehandlingsplan samt önskar att den 

kristna tron ska vara en minsta gemensam nämnare för förskolans personal vilket strider 

emot förskolans läroplan där det tydligt framgår att barn i förskolan inte ska bli ensidigt 

påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.   

 

Tillsynsenheten redovisar även bedömningsområdet diskriminering och kränkande 

behandling trots att detta inte innefattas i kommunens tillsynsansvar och inte heller 

kommer följas upp. Tillsynsenheten ger huvudmannen förslag på tänkbara lösningar 

inom ramen för råd och vägledning inom detta bedömningsområde. 

 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

huvudmannen att senast 2020-04-06 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och 

senast samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

 

Regelbunden tillsyn Smultronplantans Ekonomiska förening, Smultronplantans 

förskola 

Bakgrund  

Smultronplantans förskola är en fristående förskola belägen i området Kurveröd i 

Uddevalla kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Smultronplantans 

Ekonomiska förening. Styrelsen leds av en ordförande och Smultronplantans förskola 

har totalt 22 barn inskrivna på en syskonavdelning. Det finns inga barn som har annat 

modersmål än svenska på förskolan, vid tiden för tillsynen. Smultronplantans förskola 

leds av en rektor som vid tillsynen arbetar ca 100 procent som förskollärare i barngrupp 

och resterande tid som rektor. Personalen på förskolan består av två legitimerade 

förskollärare och två barnskötare.    

  

Smultronplantans Ekonomiska förening (nedan benämnd som huvudmannen) har 

bedrivit verksamhet sedan 2001 då Uddevalla kommun fattade beslut om 

verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva fristående förskola.    

 

Den regelbundna tillsynen avsåg att kontrollera om verksamheten som huvudmannen 

bedriver i Smultronplantans förskola följer de riktlinjer som föreskrivs i 

styrdokumenten för förskolan.  

 

Tillsynen  

Inför den regelbundna tillsynen av Smultronplantans förskola och huvudmannen har 

tillsynsenheten tagit del av huvudmannens och förskoleenhetens beskrivning av sin 

verksamhet via inskickade dokument. Torsdagen den 10 oktober 2019 besökte 

tillsynsenheten verksamheten och genomförde intervjuer med rektor tillika förskollärare 

och styrelseordförande och barnskötare tillika sekreterare och styrelseledamot för 

Smultronplantans Ekonomiska förening och som också representerade huvudmannen 

vid besöket. Efter genomfört besök kommunicerade tillsynsenheten en sammanfattning 
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av intervjuerna i ett protokoll som huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta 

med eventuella synpunkter inför upprättandet av detta beslut. 

 

Bedömning 

Tillsynsenhetens regelbundna tillsyn av huvudmannen och Smultronplantans förskola 

visade att inom bedömningsområdena; barnkonsekvensanalys, systematiskt 

kvalitetsarbete och rutiner för klagomål bedömer tillsynsenheten att det finns brister 

som huvudmannen behöver vidta åtgärder för. 

 

Inom bedömningsområdet barnkonsekvensanalys finns det brister eftersom huvud-

mannen och rektorn inte genomför barnkonsekvensanalyser eller tar reda på barnets 

bästa och barnets åsikter i den omfattning som skollagen kräver innan beslut som 

påverkar barnen fattas. Det framgår också att huvudmannen och rektorn saknar rutiner 

och dokument helt kring hur barnkonsekvensanalyser ska genomföras på såväl 

huvudmannanivå som på enhetsnivå. 

 

Inom bedömningsområdet systematiskt kvalitetsarbete finns det konstaterade brister på 

både huvudmannanivå och på enhetsnivå som behöver åtgärdas. På huvudmannanivå 

saknas helt ett dokumenterat systematiskt kvalitetsarbete som utgår ifrån förskolans 

läroplan och en uppföljning av resultat och måluppfyllelse där huvudmannen beslutat 

om prioriterade utvecklingsområden, planerat för genomförande samt följt upp och 

analyserat resultatet.  

 

På enhetsnivå finns det ett systematiskt kvalitetsarbete för förskolan men det saknas en 

dokumenterad uppföljning av förskolans resultat och måluppfyllelse där rektorn och 

personalen beslutat om prioriterade utvecklingsområden, planerar för genomförande 

samt följer upp och analyserar resultatet i relation till läroplanens mål. Avsaknaden av 

ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete på både huvudmannanivå och enhetsnivå 

försvårar verksamhetens utvecklingsarbete och arbetet med att fatta rätt beslut eftersom 

en helhetsbild av förskolans verksamhet saknas.    

 

Slutligen visar tillsynen att det finns brister inom bedömningsområdet rutiner för 

klagomål eftersom det saknas skriftliga rutiner för klagomål mot utbildningen och att 

huvudmannen behöver tydliggöra anmälningsblanketten för anmälan och utredning av 

inkomna klagomål. Enligt den muntliga rutin som huvudmannens representanter uppger 

i intervju åligger det rektorn att ta emot och utreda inkomna klagomål på egen hand och 

det är därmed otydligt hur huvudmannen får ta del av inkomna klagomål och hur 

huvudmannen vidtar åtgärder. Vidare framgår det av utredningen att information om att 

vårdnadshavare kan vända sig till Uddevalla kommun om de är missnöjda med huvud-

mannens vidtagna åtgärder vid klagomål inte omnämns i någon rutin för klagomål. 

 

Tillsynsenheten redovisar även bedömningsområdet diskriminering och kränkande 

behandling trots att detta inte innefattas i kommunens tillsynsansvar och inte heller 
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kommer att följas upp. Tillsynsenheten ger huvudmannen förslag på tänkbara lösningar 

inom ramen för råd och vägledning inom detta bedömningsområde. 

 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) 

huvudmannen att senast 2020-04-10 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och 

senast samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

 

Regelbunden tillsyn Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening,   

Montessoriförskolan Kaprifolen 

Bakgrund  

Montessoriförskolan Kaprifolen är en fristående förskola som bedriver utbildning 

utifrån Maria Montessoris filosofi. Den är belägen centralt vid Skansberget i Uddevalla 

kommun. Ansvarig huvudman för verksamheten är Montessoriförskolan Kaprifolen 

Ekonomisk förening. Den ekonomiska föreningen är ett personalkooperativ med tre 

medlemmar vars arbete leds av en styrelse. Montessoriförskolan Kaprifolen har totalt 32 

barn inskrivna barn fördelat på tre avdelningar, Månen (10 barn), Stjärnan (10 barn) och 

Solen (12 barn). Det finns 17 barn som har annat modersmål än svenska på förskolan, 

vid tiden för tillsynen. Montessoriförskolan Kaprifolen leds av en rektor som vid 

tillsynen arbetar ca 70 procent som rektor och ca 30 procent i barngrupp. Personalen på 

förskolan består av 3 legitimerade förskollärare och 1 olegitimerad förskollärare, 3 

barnskötare samt 1 undersköterska och 1 lärare med utländsk lärarutbildning.      

 

Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening (nedan benämnd som huvud-

mannen) har bedrivit verksamhet sedan 1992 då Uddevalla kommun fattade beslut om 

verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva fristående förskola. 2016 skedde en 

förändring på så sätt att verksamheten ändrades från ett föräldrakooperativ till ett 

personalkooperativ.        

 

Den regelbundna tillsynen avsåg att kontrollera om verksamheten som huvudmannen 

Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening bedriver i Montessoriförskolan 

Kaprifolen följer de riktlinjer som föreskrivs i styrdokumenten för förskolan.  

 

Tillsynen  

Inför den regelbundna tillsynen av Montessoriförskolan Kaprifolen och huvudmannen 

har tillsynsenheten tagit del av huvudmannens och förskoleenhetens beskrivning av sin 

verksamhet via inskickade dokument. Tisdagen den 22 oktober 2019 besökte tillsyns-

enheten verksamheten och genomförde intervjuer med rektor tillika delägare och 

styrelseordförande, förskollärare tillika delägare och styrelseledamot samt barnskötare 

tillika delägare och styrelseledamot som också representerade huvudmannen vid 

besöket. Efter genomfört besök kommunicerade tillsynsenheten en sammanfattning av 

intervjuerna i ett protokoll som huvudmannen sedan har haft möjlighet att bemöta med 

eventuella synpunkter inför upprättandet av detta beslut. 
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Bedömning 

Tillsynsenhetens regelbundna tillsyn av huvudmannen och Montessoriförskolan 

Kaprifolen visade att inom bedömningsområdet rutiner för klagomål bedömer 

tillsynsenheten att det finns brister som huvudmannen behöver vidta åtgärder för. 

 

Inom bedömningsområdet rutiner för klagomål finns det brister eftersom det är oklart 

hur huvudmannen tar emot, utreder och fattar beslut om inkomna klagomål. Enligt 

huvudmannens representanter får huvudmannen ta del av inkomna klagomål via rektorn 

men det framgår inte i den framtagna klagomålsrutinen eller i anmälningsblanketten för 

klagomål. Vidare framgår det inte i den framtagna rutinen för anmälan om klagomål att 

vårdnadshavare kan vända sig till Uddevalla kommun om de är missnöjda med huvud-

mannens vidtagna åtgärder vid klagomål eftersom det är Uddevalla kommun som är 

tillsynsmyndighet för enskilda förskolor i Uddevalla kommun. Huvudmannens rutiner 

för klagomål uppfyller därmed inte skollagens krav. 

 

Tillsynsenheten redovisar även bedömningsområdet diskriminering och kränkande 

behandling trots att detta inte innefattas i kommunens tillsynsansvar och inte heller 

kommer att följas upp. Tillsynsenheten ger huvudmannen förslag på tänkbara lösningar 

inom ramen för råd och vägledning inom detta bedömningsområde.  

 

Tillsynsenheten förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) huvud-

mannen att senast 2020-04-03 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och senast 

samma dag inkomma med skriftlig redovisning av åtgärder. 

 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr BUN 2019/01255  6 

Kommunstyrelsens remiss - Riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 
Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367.  
 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 
övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 
nämnd som ansvarar för uppdraget. 
 
Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna: 
• Nationella minoriteters språk 
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 
• Nationella minoriteters kultur 
• Information till nationella minoriteter 
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 
• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 
 
Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 
nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 
kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 
nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i 
det finska förvaltningsområdet. Till åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 
2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels 
utvidgas till att gälla samtliga fem minoriteter. Nämnden ska i samverkan med kultur 
och fritidsnämnden samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de 
nationella minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där 
syftet är att stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska).  Ärendet är på remiss hos nämnderna Barn och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-15 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2012-03-28 § 97 Hemställan om frivillig 
anslutning till förvaltningsområde finska 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2013-08-28 § 211 Uppdragsbeskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare 
Skrivelse Uppdragsbeskrivning Sverigefinländare 20130612 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 22 
 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i Uddevalla kommun 
Riktlinjer Nationella minoriteter  
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § 53 Riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteter till berörda nämnder     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ställa sig bakom kommunledningskontoret förslag på Riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun samt  
  
att ärendet förklaras omedelbart justerat      
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-01-15 Dnr BUN 2019/01255 

  

 

Handläggare 

Samordnare Ulrika Engelbrektsson 

Telefon 0522-69 74 99 
ulrika.engelbrektsson@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens remiss - Riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteter i Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 

Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 

minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367.  

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 

övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 

nämnd som ansvarar för uppdraget. 

 

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna: 

• Nationella minoriteters språk 

• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 

• Nationella minoriteters kultur 

• Information till nationella minoriteter 

• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 

• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 

• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 

 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 

för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 

nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 

kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 

nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i 

det finska förvaltningsområdet. Till åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 

2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels 

utvidgas till att gälla samtliga fem minoriteter. Nämnden ska i samverkan med kultur 

och fritidsnämnden samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de 

nationella minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där 

syftet är att stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, 

meänkieli, romani chib och samiska).  Ärendet är på remiss hos nämnderna Barn och 

utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-15 
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Barn och utbildning 
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Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2012-03-28 § 97 Hemställan om frivillig 

anslutning till förvaltningsområde finska 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2013-08-28 § 211 Uppdragsbeskrivning 

förvaltningsområde sverigefinländare 

Skrivelse Uppdragsbeskrivning Sverigefinländare 20130612 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för arbetet med nationella 

minoriteter i Uddevalla kommun 

Riktlinjer Nationella minoriteter  

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § 53 Riktlinjer 

för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera riktlinjer för 

arbetet med nationella minoriteter till berörda nämnder      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom kommunledningskontoret förslag på Riktlinjer för arbetet med 

nationella minoriteter i Uddevalla kommun samt  

 

att ärendet förklaras omedelbart justerat       

Ärendebeskrivning 

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels-eller 

minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). I samband med detta infördes 

minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska stadsbudgeten. När Sveriges 

riksdag beslutade om de nationella minoriteterna, utgick man från att en minoritet i 

Sverige ska ha:    

 en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av 

befolkningen) icke dominerande ställning i samhället  

 en religiös, traditionell och/eller kulturell tillhörighet  

 en vilja och strävan att behålla sin identitet  

 historiska eller långvariga barn med Sverige  

  

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller dessa kriterier. Alla fem 

har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 

1600-talet och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i 

det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer 

har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var 

under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma rike.  
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Den förstärkta lagen (2009:724) presenterade en ny minoritetspolitisk strategi som 

syftar till att:   

 förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter 

genom en sammanhållen lag som gäller i hela landet och inte enbart i en viss 

region i landet 

 motverka diskriminering och utsatthet  

 säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention och 

minoritetsspråkskonventionen och uppföljning av vidtagna åtgärder  

 stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande främja bevarandet 

av de nationella minoritetsspråken  

  

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp 

tillämpningen av lagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat 

rådgivning och information. 

 

I kommunens riktlinjer gäller följande punkter Barn och utbildningsnämnden; 

 

Nationella minoriteters språk 

 

Barn och utbildningsnämnden ska informera barn och ungdomar i kommunens 

skolor om rätten till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. 

Nämnden ska informera föräldrarna om möjligheten till och uppmana barn och 

unga att nyttja möjligheten till modersmålsundervisning.  

 

Uddevalla kommuns hemsida informerar om riktlinjer och regler för modersmål. 

Enheten för flerspråkighet och integration erbjuder och genomför 

modersmålsundervisning i finska i grundskolan, förskoleklass till åk 9. Utöver detta 

informerar skolans pedagoger om möjligheten att läsa finska som modersmål, de är 

även behjälpliga vid ansökningsförfarandet 

  

Barn och utbildningsnämnden ska vid behov förstärka tillgången av lärare i de 

nationella minoritetsspråken.  

 

I de ärenden där önskemål om modersmålsundervisning i finska inkommer till Enheten 

för flerspråkighet och integration förstärks tillgången av lärare i finska om behov finns. 

 

Nationella minoriteters rätt till förskola på sitt språk  

  

Barn och utbildningsnämnden svarar för att tillhandahålla förskoleverksamhet 

med finsktalande personal, inom ramen för att kommunen är förvaltningsområde 

för finska språket.   
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Efterfrågan på förskoleverksamhet med finsktalande personal har varit liten men i de 

enstaka fall där behovet efterfrågats har detta tillgodosetts genom att erbjuda plats på 

den förskola där det finns finsktalande personal.  

 

Barn och utbildningsnämnden ska, genom förskolan, verka för att barn som tillhör 

de nationella minoriteterna på lämpligt sätt får möjlighet att utveckla både det 

svenska språket och sitt minoritetsspråk.   

 

Enheten för flerspråkighet och integration samverkar med förskolan och kan därmed 

erbjuda modersmålsstöd på finska till barn vars föräldrar önskar det. 

 

Barn och utbildningsnämnden ska på lämpligt sätt ge information till kommunens 

elever, och deras föräldrar, om rätten till modersmålsundervisning på de 

nationella minoritetsspråken. 

 

Information om rätten till modersmålsundervisning finns på Uddevalla kommuns 

hemsida och information om rätten till modersmålsundervisning ges i förskola och 

grundskola.  

I gymnasiet kan modersmål läsas i form av modersmålskurser.  

Följande kurser erbjuds till Uddevalla kommuns gymnasieelever: 

Modersmål 1- 100 poäng 

Modersmål 2 - 100 poäng 

Modersmål - aktiv tvåspråkighet 100 poäng 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Ulrika Engelbrektsson 

Förvaltningschef Samordnare  

Skickas till 

Kommunstyrelsen  



 
 

Delegationsbeslut 
Kommunledningskontoret 

1(1) 

2019-11-22 Dnr: KS 2019/00629 

 

Handläggare 

Chefssekreterare Annika Thorström 

Telefon 0552-69 61 05 

annika.thorstrom@uddevalla.se 

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, 

remittera riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter till 

berörda nämnder 

Sammanfattning 

Arbetsmarknad och integrationsutskottet beslutade på sitt möte 2019-11-13 att föreslå 

kommunstyrelsen att skicka ärendet, riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 

Uddevalla kommun, på remiss till berörda nämnder. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  

 

att skicka ärendet på remiss till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden och 

kultur och fritidsnämnden samt 

 

att uppmana dem att svara senast 2020-02-28. 

 

 

 

 

Christer Hasslebäck (UP)  

Kommunstyrelsens ordförande  

 

 

 

 
Expediera till 

Barn och utbildningsnämnden 

Socialnämnden  

Kultur och fritidsnämnden 

 

 
Delegationsbeslut ska lämnas till registrator för anmälan i nämnden. Beslutet ska kompletteras med 
hänvisning om hur man överklagar om beslutet går att överklaga med förvaltningsbesvär och då är tiden för 

överklagande enligt förvaltningslagen tre veckor från den dag då sökande fått del av beslutet. 

Överklagande genom laglighetsprövning enlig kommunallagen ska göras till förvaltningsrätten inom tre veckor 
efter den dag då bevis om justering av protokoll, från sammanträdet där beslutet anmälts, har anslagits på 

kommunens officiella anslagstavla. 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 

kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 

som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 

 

Därutöver är Uddevalla kommun finskt förvaltningsområde sedan 2013-02-01. 

Uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska minoriteten i Uddevalla kommun 

antogs av kommunstyrelsen 2013-08-28. Kommunen har därmed aktivt arbetat med 

inriktningen att tillhandahålla kommunal service till sverigefinnar sedan 2013. Förslaget 

på nya riktlinjer kommer att ersätta tidigare uppdragsbeskrivning och gäller nu samtliga 

fem minoriteter.  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 

övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 

nämnd som ansvarar för uppdraget.  

   

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna:  

• Nationella minoriteters språk  

• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk  

• Nationella minoriteters kultur  

• Information till nationella minoriteter  

• Kompetensutveckling om nationella minoriteter  

• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  

• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 

 

Information kring ärendet gavs till Arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2019-09-

11. Ärendet föreslås nu gå på remiss till övriga berörda nämnderna Barn och 

utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2019-11-05 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-03-28 §97, Hemställan om frivillig anslutning 

till förvaltningsområde finska (KS/2011:127) 
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Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-08-28 §211, Uppdragsbeskrivning 

förvaltningsområde sverigefinländare (KS/2013:254) 

Skrivelse kommunledningskontoret 2013-06-12, Uppdragsbeskrivning 

förvaltningsområde sverigefinländare 

      

Förslag till beslut  

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

 

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, med uppmaningen om att besvara 

ärendet senast 2020-02-28 

 

   

Ärendebeskrivning 

I februari 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för 

nationella minoriteter (ramkonventionen) och den europeiska stadgan om landsdels-eller 

minoritetsspråk (minoritetsspråkskonventionen). I samband med detta infördes 

minoritetspolitiken som politikområde inom den svenska stadsbudgeten. 

När Sveriges riksdag beslutade om de nationella minoriteterna, utgick man från att en 

minoritet i Sverige ska ha:   

 en uttalad samhörighet och en (till antalet i förhållande till resten av 

befolkningen) icke dominerande ställning i samhället 

 en religiös, traditionell och/eller kulturell tillhörighet 

 en vilja och strävan att behålla sin identitet 

 historiska eller långvariga barn med Sverige 

 

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar uppfyller dessa kriterier. Alla fem 

har dessutom funnits i Sverige under mycket lång tid. Judar har bott i landet sedan 

1600-talet och romer åtminstone sedan 1500-talet. Samerna är ett urfolk och har levt i 

det som nu är Sverige sedan urminnes tider. Tornedalingar och finsktalande personer 

har funnits här sedan långt före den svenska statsbildningen. Sverige och Finland var 

under drygt sexhundra år, fram till 1809, ett och samma rike. 

 

Den förstärkta lagen (2009:724) presenterade en ny minoritetspolitisk strategi som 

syftar till att: 

 förtydliga den rättsliga regleringen av de nationella minoriteternas rättigheter 

genom en sammanhållen lag 

 som gäller i hela landet och inte enbart i en viss region i landet 

 motverka diskriminering och utsatthet 

 säkerställa en bättre efterlevnad av Europarådets ramkonvention och 

minoritetsspråkskonventionen och uppföljning av vidtagna åtgärder 

 stärka de nationella minoriteternas egenmakt och inflytande 



 Tjänsteskrivelse  
Kommunledningskontoret 

3(3) 

2019-11-05 Dnr KS 2019/00629 

  

 

 

 

 främja bevarandet av de nationella minoritetsspråken 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett nationellt uppdrag att följa upp 

tillämpningen av lagen och bistå andra förvaltningsmyndigheter med bland annat 

rådgivning och information. 

 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 

Expediera till Markus Hurtig, Annette Nyman 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr KS 2019/00629  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun 

Sammanfattning 

Landets kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter 

och minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 

minoriteterna. Uppgifter om mål och riktlinjer ska på begäran lämnas till den myndighet 

som har uppföljningsansvar. Beslut om mål och riktlinjer trädde i kraft 1 januari 2019. 

  

Därutöver är Uddevalla kommun finskt förvaltningsområde sedan 2013-02-01. 

Uppdragsbeskrivning för arbetet med den finska minoriteten i Uddevalla kommun 

antogs av kommunstyrelsen 2013-08-28. Kommunen har därmed aktivt arbetat med 

inriktningen att tillhandahålla kommunal service till sverigefinnar sedan 2013. Förslaget 

på nya riktlinjer kommer att ersätta tidigare uppdragsbeskrivning och gäller nu samtliga 

fem minoriteter.  

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 

övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 

nämnd som ansvarar för uppdraget.  

   

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna:  

• Nationella minoriteters språk  

• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk  

• Nationella minoriteters kultur  

• Information till nationella minoriteter  

• Kompetensutveckling om nationella minoriteter  

• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  

• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 

  

Information kring ärendet gavs till Arbetsmarknads-och integrationsutskottet 2019-09-

11. Ärendet föreslås nu gå på remiss till övriga berörda nämnderna Barn och 

utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden.     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret 2019-11-05 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Förordning (2009:1299) om nationella minoriteter och minoritetsspråk 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-03-28 §97, Hemställan om frivillig anslutning 

till förvaltningsområde finska (KS/2011:127) 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2013-08-28 §211, Uppdragsbeskrivning 

förvaltningsområde sverigefinländare (KS/2013:254) 

Skrivelse kommunledningskontoret 2013-06-12, Uppdragsbeskrivning 

förvaltningsområde sverigefinländare 

     



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta  

  

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, med uppmaningen om att besvara 

ärendet senast 2020-02-28 

  

 



Förordning (2009:1299) om 
nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 
t.o.m. SFS 2018:2068 SFS nr: 2009:1299 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet  
Utfärdad: 2009-11-26  
Ändrad: t.o.m. SFS 2018:2068 
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)  

 

Innehåll: 

 Övergångsbestämmelser 

Innehåll 

1 §   Denna förordning innehåller bestämmelser till lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk samt om statsbidrag till kommuner och landsting för 
merkostnader och åtgärder med anledning av lagen. 

Uppföljningsansvar 

2 §   Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för uppföljningen av 
förvaltningsmyndigheters tillämpning av lagen (2009:724) om nationella minoriteter 
och minoritetsspråk. 

Första stycket gäller inte sådan uppföljning som omfattas av 3 §. Förordning (2010:196). 

3 §   Sametinget ansvarar för uppföljningen av förvaltningsmyndigheters tillämpning av 
lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk när det gäller samer 
och samiska. 

Frivillig anslutning till och utträde ur förvaltningsområde 

4 §   Ansökningar enligt 7 § lagen (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk prövas av regeringen årligen. En sådan ansökan ska ha kommit in till 
Regeringskansliet senast den 1 mars. 

Vid prövningen av om en kommun efter ansökan ska få ingå i ett förvaltningsområde, 
ska hänsyn tas till om det finns ett uttalat intresse från berörda minoriteter för att 
kommunen ska ingå i förvaltningsområdet. Det är kommunen som ska visa att ett sådant 
intresse finns hos den berörda minoriteten i kommunen. Förordning (2018:1967). 

Statsbidrag till kommuner och landsting 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2009:1299
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2009:1299
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-20091299-om-nationella-minoriteter_sfs-2009-1299#overgang


5 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till de 
kommuner som ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska enligt 6 
§ lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

6 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, till 
landstingen i Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens 
län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västerbottens län, 
Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län och 
Östergötlands län. Förordning (2017:1292). 

7 §   Statsbidrag enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel, också till 
den kommun som regeringen med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk beslutat ska få ingå i ett förvaltningsområde. 

Vilka kommuner som ingår i ett sådant förvaltningsområde framgår av bilagan till denna 
förordning. 
Förordning (2010:196). 

8 §   Statsbidrag till kommunerna och landstingen lämnas årligen. Statsbidraget är avsett 
att användas till de merkostnader som uppkommer i kommunen och landstinget med 
anledning av de rättigheter som enskilda har enligt lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk, och till åtgärder för att stödja användningen av finska, 
meänkieli och samiska. 

Varje kommun ska tillsammans med de nationella minoriteterna kartlägga de behov 
som finns i kommunen av åtgärder till stöd för användningen av finska, meänkieli 
respektive samiska. 

9 §   Statsbidrag till en kommun beräknas med utgångspunkt i dels ett grundbelopp om 
660 000 kronor, dels antalet invånare i kommunen den 31 mars året innan bidraget 
betalas ut.  

En kommun med 
   - mindre än 50 000 invånare får 1 grundbelopp, 
   - upp till 80 000 invånare får 1,5 grundbelopp, 
   - upp till 100 000 invånare får 2 grundbelopp, 
   - upp till 400 000 invånare får 3 grundbelopp, och 
   - 400 000 invånare eller mer får 4 grundbelopp. 

En kommun som ingår i två eller tre förvaltningsområden får utöver grundbeloppen ett 
särskilt bidrag om 500 000 kronor. 
Förordning (2018:1967). 

10 §   Statsbidraget till ett landsting är 250 000 kronor. 
Förordning (2010:196). 

10 a §   Statsbidraget enligt 9 eller 10 § får sättas ned om kommunen eller landstinget 
inte har förbrukat hela bidragsbeloppet för närmast föregående bidragsår. 



Nedsättning enligt första stycket ska göras med ett belopp som motsvarar högst det 
belopp som inte har förbrukats. 
Bidraget får dock inte sättas ned om kommunen eller landstinget visar att medlen, helt 
eller delvis, ska användas för sådana särskilda merkostnader eller åtgärder för att stödja 
användningen av finska, meänkieli och samiska som inte kommer att täckas av närmast 
följande års statsbidrag. 
Förordning (2014:1543). 

11 §   Sametinget ska pröva frågor om statsbidrag till de kommuner som ingår i 
förvaltningsområdet för samiska och till landstingen i Dalarnas län, Jämtlands län, 
Norrbottens län, Stockholms län, Västerbottens län och Västernorrlands län. 
Länsstyrelsen i Stockholms län ska pröva frågor om statsbidrag till övriga kommuner 
och landsting. Bidragen ska betalas ut senast den 1 april varje bidragsår. 
Förordning (2018:2068). 

12 §   En kommun eller ett landsting som tagit emot bidrag enligt denna förordning är 
skyldig att lämna en ekonomisk redovisning av de utbetalda medlen och en redovisning 
av vad medlen har använts till. Kommunerna ska också redovisa hur kartläggningen 
enligt 8 § andra stycket har genomförts. 
Redovisningen ska lämnas till den myndighet som har betalat ut bidraget. 

Bemyndigande 

13 §   Länsstyrelsen i Stockholms län får meddela ytterligare föreskrifter om 
redovisning enligt 12 § och föreskrifter om verkställighet av 10 a §. Förordning 
(2011:1530). 

Överklagande 

14 §   Beslut av Länsstyrelsen i Stockholms län enligt denna förordning får inte 
överklagas. Inte heller beslut av Sametinget enligt denna förordning får överklagas. 

 

Övergångsbestämmelser 

2010:196 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2010. 
   2. Statsbidrag för bidragsåret 2010 till landstinget i Västra Götalands län och de 
kommuner som anges i bilagan till förordningen ska betalas ut senast den 1 juli 2010. 

2010:1991 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2011. 
   2. Statsbidrag till följd av denna förordning för bidragsåret 2011 till landstinget i 
Gävleborgs län, Göteborgs kommun, Hofors kommun, Kalix kommun, Skinnskattebergs 
kommun, Sundbybergs kommun och Umeå kommun, ska betalas ut senast den 1 april 
2011. 

2011:1530 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012. 
   2. De nya bestämmelserna i 10 a § tillämpas första gången i fråga om statsbidrag som 
betalas ut för bidragsåret 2013. 



2014:1543 
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2015. 
   2. Bestämmelsen i 10 a § tillämpas för landsting första gången i fråga om statsbidrag 
som betalas ut för bidragsåret 2016. 

Bilaga  

Förteckning över kommuner som med stöd av 7 § lagen (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk ingår i ett förvaltningsområde 

Kommun            Förvaltningsområde 

Borlänge kommun        Finska 

Borås kommun        Finska 

Degerfors kommun    Finska  

Dorotea kommun         Samiska 

Enköpings kommun    Finska      

Fagersta kommun     Finska 

Finspångs kommun    Finska 

Gislaveds kommun    Finska 

Gävle kommun         Finska 

Göteborgs kommun     Finska 

Hofors kommun         Finska 

Hällefors kommun    Finska     

Järfälla kommun     Finska 

Kalix kommun         Finska och meänkieli 

Karlskoga kommun     Finska 

Kramfors kommun        Finska 

Krokoms kommun         Samiska 

Laxå kommun        Finska 

Lindesbergs kommun    Finska 

Ludvika kommun        Finska  

Luleå kommun         Finska, samiska och meänkieli 

Malmö kommun        Finska 

Mariestads kommun    Finska 

Motala kommun         Finska 

Norrköpings kommun    Finska  

Norrtälje kommun     Finska 

Nykvarns kommun        Finska 

Oxelösunds kommun    Finska 

Sandvikens kommun     Finska 

Skellefteå kommun    Finska 

Skinnskattebergs kommun    Finska  

Skövde kommun         Finska 

Smedjebackens kommun    Finska 

Stockholms kommun    Samiska och meänkieli 

Sundbybergs kommun    Finska  

Sundsvalls kommun     Finska och samiska 

Surahammars kommun     Finska 

Söderhamns kommun    Finska 

Trelleborgs kommun    Finska 

Trollhättans kommun     Finska 

Trosa kommun         Finska 

Uddevalla kommun     Finska 

Umeå kommun         Finska 

Vindelns kommun        Samiska 

Västerås kommun        Finska  

Åsele kommun        Samiska 

Örebro kommun        Finska  

Örnsköldsviks kommun    Finska och samiska 



Lag (2009:724) om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk 
t.o.m. SFS 2018:1367 SFS nr: 2009:724 

Departement/myndighet: Kulturdepartementet  

Utfärdad: 2009-06-11  

Ändrad: t.o.m. SFS 2018:1367 

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)  

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)  

 

Allmänna bestämmelser 

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella 
minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos 
förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. Lagen 
innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. Lag 
(2018:1367). 

2 §   Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i 
enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för 
nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller 
minoritetsspråk (SÖ 2000:3). 

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska. 

3 §   Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras 
rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag 
hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av 
betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken. Lag (2018:1367). 

4 §   I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja de nationella minoritetsspråken. 

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att 
behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och 
användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. 

5 §   Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till 
inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med 
minoriteterna i sådana frågor. 

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en 
strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande. 
Lag (2018:1367). 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfsr?bet=2009:724
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2009:724


5 a §   Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till 
inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras 
förutsättningar. Lag (2018:1367). 

5 b §   Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 
arbete. 

Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran 
lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §. Lag (2018:1367). 

Förvaltningsområden 

6 §   Med förvaltningsområdet för finska avses kommunerna Botkyrka, Eskilstuna, 
Gällivare, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, 
Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, 
Älvkarleby, Österåker, Östhammar och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna Gällivare, Haparanda, 
Kiruna, Pajala och Övertorneå. 

Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, 
Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, 
Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund. 

7 §   Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få ingå i 
förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun ska få 
ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen kan ansöka 
hos regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får besluta om utträde 
endast om det finns synnerliga skäl. 

Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett 
förvaltningsområde. Lag (2018:1367). 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter 

8 §   Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina 
muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska 
verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets 
förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller 
ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet. 

Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är 
myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt 
biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och 
beslutsmotivering i ärendet på finska, meänkieli respektive samiska. 

Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk. 



9 §   Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli 
respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters 
ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan 
handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket. 

10 §   Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid sina 
skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och Diskrimineringsombudsmannen. 
Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med Justitiekanslern, 
Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden i vilka den enskilde 
är part eller ställföreträdare för part. Lag (2018:1367). 

11 §   Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med 
kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter 
med myndigheten. 

12 §   Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta 
emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha 
särskilda telefontider. 

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos domstolar 

13 §   Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende hos en 
förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en 
domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, 
Kiruna, Pajala och Övertorneå har rätt att använda finska eller meänkieli under målets 
eller ärendets handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa 
kommuner. Detsamma gäller samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt 
eller delvis sammanfaller med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, 
om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. 

Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de domstolar dit 
en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första stycket överklagas. 
Lag (2010:943). 

14 §   Rätten att använda finska, meänkieli eller samiska i mål eller ärenden hos 
domstolar enligt 13 § omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på detta 
språk, rätt att få de handlingar som hör till målet eller ärendet muntligen översatta till 
detta språk och rätt att vid muntlig förhandling inför domstolen tala detta språk. 
Domstolen ska översätta handlingar och skriftlig bevisning till svenska, om det inte är 
uppenbart onödigt. 

Även i övrigt ska domstolen sträva efter att använda minoritetsspråket i sina kontakter 
med parten eller dennes ställföreträdare. 

I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda finska, meänkieli eller 
samiska hos domstolar enligt 13 § har en part eller ställföreträdare för part som saknar 
juridiskt biträde rätt att på begäran få domslut och domskäl eller beslut och 
beslutsmotivering skriftligen översatta till detta språk. 



15 §   Den som vill använda finska, meänkieli eller samiska under ett måls eller ett 
ärendes handläggning i domstol enligt 13 § ska begära detta i samband med att målet 
eller ärendet inleds eller första gången parten ska yttra sig i målet eller ärendet. 

En begäran om att få en översättning enligt 14 § tredje stycket ska framställas inom en 
vecka från det att domen eller beslutet meddelats, om en sådan begäran inte har 
framställts tidigare under handläggningen av målet eller ärendet. 

Om en begäran om att använda minoritetsspråk eller om att få en översättning 
framställs senare än vad som anges i första och andra styckena får den avslås. En sådan 
begäran får även avslås om det är uppenbart att den har ett otillbörligt syfte. 

16 §   Om en part eller ställföreträdare för part har rätt att använda finska, meänkieli 
eller samiska i rättegång, ska tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ 
och 33 kap. 9 § rättegångsbalken och 50-52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk 
verksamhet och äldreomsorg 

17 §   Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk 
verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a § 
skollagen (2010:800). Lag (2018:1367). 

18 §   En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det 
möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds 
inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive 
samiska. Lag (2018:1367). 

18 a §   En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som 
begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som 
erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med 
sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett 
förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk. Lag (2018:1367). 

18 b §   Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ 
beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. Lag (2018:1367). 

18 c §   Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för 
äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 och 
18 a §§. 
Lag (2018:1367). 

Undantag 

19 §   Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att en viss 
myndighet som lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. 
Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för landsting och kommun i fråga 
om kommunala myndigheter. 



Uppföljning m.m. 

20 §   Förvaltningsmyndigheters tillämpning av denna lag ska följas upp. Regeringen 
meddelar föreskrifter om vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för 
uppföljningen. Detta uppföljningsansvar innebär ingen inskränkning i det tillsynsansvar 
som vilar på andra myndigheter. 

21 §   En myndighet med uppföljningsansvar ska dessutom genom rådgivning, 
information och liknande verksamhet bistå andra förvaltningsmyndigheter vid 
tillämpningen av lagen. 
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Antagen av kommunfullmäktige 20..-..-.. §…….. 

 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 

 

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk,  pekar ut som mest angelägna:  

• Nationella minoriteters språk  

• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk  

• Nationella minoriteters kultur  

• Information till nationella minoriteter  

• Kompetensutveckling om nationella minoriteter  

• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  

• Samordning och uppföljning  

 

Nationella minoriteters språk  

Barn och utbildningsnämnden ska informera barn och ungdomar i kommunens skolor 

om rätten till modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken. Nämnden 

ska informera föräldrarna om möjligheten till och uppmana barn och unga att nyttja 

möjligheten till modersmålsundervisning.   

 

Barn och utbildningsnämnden ska vid behov förstärka tillgången av lärare i de 

nationella minoritetsspråken.  

 

Kultur och fritidsnämnden ska, i samverkan med barn och utbildningsnämnden samt 

med socialnämnden, uppmuntra och ta till vara initiativ från de nationella 

minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där syftet är att 

stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken.  

  

Nationella minoriteters rätt till förskola på sitt språk  

Barn och utbildningsnämnden svarar för att tillhandahålla förskoleverksamhet med 

finsktalande personal, inom ramen för att kommunen är förvaltningsområde för 

finska språket.  

 

Barn och utbildningsnämnden ska, genom förskolan, verka för att barn som tillhör de 

nationella minoriteterna på lämpligt sätt får möjlighet att utveckla både det svenska 

språket och sitt minoritetsspråk.  

 

 

Nationella minoriteters rätt till äldreomsorg på sitt språk  

Socialnämnden ska, när biståndsbeslut finns och den äldre vill det, ansvara för att 

tillhandahålla hemtjänst eller särskilt boende med finsktalande personal.  

 

Socialnämnden ska, när biståndsbeslut finns och den enskilde vill det, verka för att 

på lämpligt sätt kunna erbjuda insatser på de nationella minoritetsspråken.  
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Socialnämnden ska verka för att någon av kommunens dagverksamheter eller 

träffpunkter kan vara särskilt inriktad på aktiviteter på finska.   

 

Nationella minoriteters kultur  

Kommunstyrelsen ska uppmärksamma samtliga minoriteters högtidsdagar genom att 

flagga med nationella minoriteters flaggor under dessa dagar. Högtidsdagarna är: 

Samernas nationaldag, Sverigefinnarnas dag, Internationella Romadagen och 

Tornedalingarnas dag. Den judiska minoriteter saknar däremot flagga och fastställd 

dag. Finlands självständighetsdag uppmärksammas med att flagga med finska 

flaggan på Finlands självständighetsdag.   

 

Kommunstyrelsen ska även informera om och uppmärksamma nationella 

minoriteternas högtidsdagar.  

 

Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet med biblioteksplanen, utveckla metoder 

och aktiviteter för att inspirera till ökad läsning och språkutveckling med särskilt 

fokus på förskolebarnen, även avseende de nationella minoriteterna.   

 

Kultur och fritidsnämnden ska, i enlighet med biblioteksplanen, verka för biblioteket 

som inkluderande mötesplats, för personer som talar något av de nationella 

minoritetsspråken.  

 

Kompetensutveckling om nationella minoriteter inom kommunen  

Kommunstyrelsen ska stödja kompetensutvecklingsinsatser om de nationella 

minoriteternas rättigheter samt bistå med stöd och råd till kommunens nämnder.  

 

Kommunens nämnder ska kompetensutveckla sina medarbetare om 

minoritetslagstiftningen, de nationella minoriteterna och de nationella 

minoritetsspråken. Kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för att ta fram underlag 

till utbildningar, samt samordnar insatserna.    

  

Information till nationella minoriteter  

Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns information om nationella minoriteters 

rättigheter och grundskyddet på kommunens webbplats samt att information om 

lagen finns tillgänglig på samtliga minoritetsspråk.  

 

Kommunstyrelsen tillser att det genom kommunens kundcenter går att få service på 

finska.  

 

Barn och utbildningsnämnden ska ge information till föräldrar om möjligheten att 

ansöka om finskspråkig förskola i kommunens e-tjänst där man ansöker om plats till 

förskola och skola. Nämnden ska även på annat lämpligt sätt informera om 

möjligheten till finskspråkig förskoleverksamhet.   
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Barn och utbildningsnämnden ska på lämpligt sätt ge information till kommunens 

elever, och deras föräldrar, om rätten till modersmålsundervisning på de nationella 

minoritetsspråken.  

 

Socialnämnden ska på lämpligt sätt ge information om möjligheten att få beviljade 

hemtjänstinsatser eller beviljat särskilt boende med finsktalande personal.  

  

Kommunstyrelsen ska inventera kommunens medarbetares kompetens i de nationella 

minoritetsspråken för att verka för att tillvarata språkkompetensen i organisationen.  

 

Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter  

Kommunstyrelsen ska en gång per år inbjuda till och genomföra ett gemensamt 

samråd med samtliga nationella minoriteter i Uddevalla.  

 

Kommunstyrelsen ansvarar för att inbjuda till särskilda samråd med sverigefinnar 

inom ramen för att kommunen är förvaltningsområde för finska. Berörda nämnders 

förvaltningar bör medverka vid samråden.  

 

Samordning och uppföljning  

Kommunstyrelsen samordnar arbetet med de nationella minoriteternas rättigheter i 

kommunen.  

 

Kommunstyrelsen samordnar inrapporteringen av kommunens insatser i arbetet med 

de nationella minoriteterna till den statliga myndighet som svarar för uppföljningen 

på nationell nivå.  

 

Kommunstyrelsen följer upp kommunens arbete med nationella minoriteters 

rättigheter. Uppföljningen sker inom ramen för kommunens system för uppföljning 

av verksamhet och ekonomi.  

 

 

 



   

 
Utdrag 

Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

1 (2) 

2013-08-28  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

§ 211 

Uppdragsbeskrivning förvaltningsområde sverigefinländare 

(KS/2013:254) 
 

Sammanfattning  

Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till 

information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och 

inflytande. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 

det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Förvaltningsmyndigheter 

ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 

berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för 

minoriteterna i sådana frågor. Detta gäller alla kommuner i Sverige. 

 

Uddevalla kommun är sedan 2013-02-01 en av de 48 kommuner som 

ingår i finskt förvaltningsområde. För förvaltningsområden gäller 

förutom grundskyddet att: 

Kommunens invånare har rätt att använda minoritetsspråken, i detta fall 

finska, i sina muntliga och skriftliga kontakter med 

förvaltningsmyndigheter. Kommunerna har särskilda skyldigheter att 

anordna äldre- och barnomsorg, helt eller delvis på minoritetsspråken, 

om någon i förvaltningsområdet önskar detta. Förvaltningsmyndigheter 

ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 

minoritetsspråken. Kommunen skall tillsammans med den nationella 

minoriteten kartlägga de behov som finns i kommun. 

 

Kommuner som ingår i förvaltningsområdet får statsbidrag som ska 

användas i samråd med minoriteterna att täcka de merkostnader som 

uppkommer i kommunen med anledning av de rättigheter som enskilda 

har enligt lagen. Kommunen är skyldig att lämna en redovisning av de 

utbetalda medlen och vad medlen använts till. 

 

Stefan Skoglund (S), Kenneth Engelbrektsson (S), Magnus Jacobsson (KD) och Essam 

El-Naggar (FP) yttrar sig i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Beredningen för integration och demokratifrågors protokoll 2013-06-14 

§ 68. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2013-06-12.  

Uppdragsbeskrivning förvaltningsområde sverigefinländare, 2013-06-

12. 



   

 
Utdrag 

Protokoll 
Kommunstyrelsen 

 

2 (2) 

2013-08-28  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkanden 

Essam El-Naggar (FP): bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att anta uppdragsbeskrivningen för arbetet med den finska minoriteten i 

Uddevalla kommun, samt   

 

att välja Jaana Järvitalo från beredningen för integration och 

demokratifrågor, som politisk representant till styrgruppen i Samrådet 

för förvaltningsområdet sverigefinländare i Uddevalla kommun, under 

perioden t.o.m. 2014-12-31. 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2013-08-30 

Henrik Sundström, Magnus Jacobsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2013-08-30 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2013-09-03 

Kommunledningskontoret, arbetsmarknadsavdelningen 

Jaana Järvitalo 
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Utdrag 
PROTOKOLL 

1 (2) 

2012-03-28  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 97 
Hemställan om frivillig anslutning till förvaltningsområde finska  
(KS/2011:127) 

 

Sammanfattning  

Riksdagen har antagit en lag som förstärker våra nationella minoriteter och 

minoritetsspråk, som trädde i kraft den 1 januari 2010 (SFS 2009:724).  

Sveriges nationella minoriteter och minoritetsspråk är; Samer – samiska, 

Sverigefinländare – finska, Tornedalingar – meänkieli, Romer – romani 

chib och Judar – jiddisch.  

Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget har ett gemensamt nation-

ellt uppdrag att följa upp tillämpningen av lagen. 

 

Lagen innehåller en struktur som består av ett grundskydd (allmänna 

bestämmelser) och förstärkt skydd (förvaltningsområden). Grundskyddet 

beskriver i detta fall kommunens skyldighet att; informera om våra 

nationella minoriteters rättigheter på ett lämpligt sätt, skydda och främja de 

nationella minoritetsspråken, främja de nationella minoriteternas 

möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, främja barns 

utveckling av kulturell identitet och användning av det egna 

minoritetsspråket, samt ge de nationella minoriteterna möjlighet till 

inflytande i frågor som berör dem. Äldreomsorg på det egna språket skall 

ges om språkkunnig personal finns att tillgå.  

Om kommunen väljer att ingår i ett förvaltningsområde (som denna 

tjänsteskrivelse handlar om) så ger det den enskilde ett förstärkt skydd som 

innebär; rätt att använda språket vid muntlig/skriftlig kontakt med 

myndighet, rätt att få äldreomsorg och förskola helt eller delvis på språket. 

Alla insatser som gynnar den enskilde i ett förvaltningsområde, beslutas 

gemensamt av samrådet i kommunen. Det är behov och efterfrågan som 

styr insatserna. Statsbidrag utgår till insatserna på ca 1 miljon kr/år och kan 

bl.a. användas till: dialog och samråd, kartläggning, informationsinsatser 

och översättningar, organisationsöversyn och förändringar, kultur och 

språkinsatser, synliggörande av minoriteter och minoritetsspråk (t.ex. 

skyltning), inköp av litteratur och pedagogiskt material, del av 

personalkostnader, samt handlingsplan.  

 

Uddevalla kommun tog 2011-02-20 emot en hemställan från finska 

föreningen i Uddevalla, samt från föreningen Sverigefinska minoriteten i 

stor Göteborg 2011-09-09, om att Uddevalla frivilligt skall ansöka hos 

regeringen om att få ingå i förvaltningsområdet för Sverigefinländare. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2012-02-20.   



 

UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN  

 

 
Utdrag 
PROTOKOLL 

2 (2) 

2012-03-28  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Svensk författningssamling. ”Lag om nationella minoriteter och 

minoritetsspråk” SFS 2009:724. 

Hemställan om frivillig anslutning till förvaltningsområde Uddevalla 

finska förening, 2011-02-20. 

Hemställan om frivillig anslutning till förvaltningsområde från 

Delegationen för den sverigefinska minoriteten i stor Göteborg 2011-09-

09.  

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2011-10-03. 

Barn och utbildningsnämndens protokoll 2011-06-17, § 117. 

Socialnämndens protokoll 2011-09-21, § 157. 

Skrivelse kommunledningskontorets informationsavdelning 2011-06-28. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att bevilja hemställan från finska föreningen i Uddevalla, samt 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med detta beslut, ansöka hos 

regeringen om att ingå i förvaltingsområdet för Sverigefinländare.  

 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2012-03-29  

Sture Svennberg, Krister Kronlid  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2012-03-29  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2012-04-02 

Kommunledningskontoret arbetsmarknadsavdelningen  

Arbetsmarknadsdepartementet 2012-03-30 

Barn och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Uddevalla finska förening 

Delegationen för den sverigefinska monoriteten i Göteborg 
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HANDLÄGGARE 

Minoritetskonsulent Anna Partanen 

TELEFON  0522-69 61 39 

anna.partanen@uddevalla.se 

  

 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX  

 451 81  UDDEVALLA Junogatan 7 vån 2  0522-69 60 00 0522-69 61 20  
    

www.uddevalla.se  E-POST kommunledningskontoret@uddevalla.se 

 

Uppdragsbeskrivning förvaltningsområde 
sverigefinländare 

Lagens tre grundskyddsparagrafer ger de nationella minoriteterna rätt till 

information, skydd av kultur och språk och rätt till delaktighet och 

inflytande.  Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av 

det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt. Förvaltningsmyndigheter 

ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 

berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för 

minoriteterna i sådana frågor.  Detta gäller alla kommuner i Sverige. 

 

Uddevalla kommun är sedan 2013-02-01 en av de 48 kommuner som ingår 

i finskt förvaltningsområde. För förvaltningsområden gäller förutom 

grundskyddet att: 

Kommunens invånare har rätt att använda minoritetsspråken, i sina 

muntliga och skriftliga kontakter med förvaltningsmyndigheter.  

Kommunerna har särskilda skyldigheter att anordna äldre- och 

barnomsorg, helt eller delvis på minoritets-språken, i detta fall på finska, 

om någon i förvaltningsområdet önskar detta. Förvaltningsmyndigheter ska 

verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i 

minoritetsspråken. Kommunen skall tillsammans med den nationella 

minoriteten kartlägga de behov som finns i kommun. 

 

Kommuner som ingår i förvaltningsområdet får statsbidrag (Uddevalla 

990 000 kr 2013) som ska användas i samråd med minoriteterna att täcka 

de merkostnader som uppkommer i kommunen med anledning av de 

rättigheter som enskilda har enligt lagen. Kommunen är skyldig att lämna 

en redovisning av de utbetalda medlen och vad medlen använts till. 

 

För att kunna använda medlen i samråd med minoriteten måste 

kommunen samråda minoriteten. Detta kan göras på ett följande sätt: 
 

1. Samrådsmöten med sverigefinnar ska organiseras ca 3-4 gånger per år, 

öppna till alla. Annonsering via kommunens hemsida, stadsbiblioteket, 

tidningar, förskolor, BVC osv. Samrådet ska gemensamt kartlägga behovet 
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av insatser och aktiviteter samt vara delaktiga i beslut om hur det tilldelade 

statsbidraget skall användas. 

 

2. Styrgrupp ska bildas: 1 ledamot från kommunstyrelsen/beredningen för 

integrations-och demokratifrågor, 2 anställda från 

arbetsmarknadsavdelning, 2 representanter från finska föreningen, 1 

representant från äldreomsorg, 1 från förskola, 1 från skola, 1 från 

biblioteket, 1 från kyrka. Möten ca 4 gånger per år. Styrgruppen får 

information om behov och önskemål från samrådsmöten och tar fram 

förslag och beslutar i samråd med sverigefinnar vilka åtgärder 

implementeringen kräver i kommunens verksamheter.  

 

 

Planerade åtgärder  

  

Handlingsplan ska tas fram. Den ska vara ett stöd för implementeringen av 

finskt förvaltningsområde och arbetet med minoritetslagstiftningen i 

Uddevalla.  

Kartläggningar 

 Allmän kartläggning av sverigefinska invånare i Uddevalla 

 Inventering av finsktalande personal i Uddevalla kommun 

 Behovet av äldreomsorg på finska  

 Behovet av förskola på finska 

Informationsåtgärder 

Mål: att utfärda rutiner och ta fram lättillgänglig information om 

minoritetspolitik och förvaltningsområdet  

 Information till kommunens anställda  

 Översättning av vissa delar av kommunens hemsida 

 Skyltning  

 Växel 

Språkinsatser 

 Utbildning till finskatalande personal i kommunen 

 Kunskaper i finska ska ses som merit vid rekrytering av ny personal 

 Andra insatser enligt samrådsmöten 

Kultur & fritid 

 Enligt samrådsmöten 

Äldreomsorg  

 Finsk avdelning om behovet finns, enligt kartläggning och 

samrådsmöten 

Förskola och skola 

 Stöd för modersmålsundervisning  
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 Finsk eller delvis finsk förskolavdelning om behovet finns, enligt 

kartläggning 

 

Finansiering 

   

Statsbidrag max 990 000 kr årligen 

 

Tidsplan 

 

 Handlingsplan ska tas fram under sommar-höst 2013, uppdateras vid 

behov varje år 

 Kontinuerliga samrådsmöten 

 Kontinuerliga styrgruppsmöten 

 Medborgarbudget höst 2013, 200 000 kr ska andvändas till kultur- och 

fritidsaktiviter  

 Kartläggning av sverigefinländare i Uddevalla kommun höst-vinter 

2013 

 Kartläggning av finsktalande personal i Uddevalla kommun vinter-vår 

2014 

 

 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 

Anna Partanen   

Minoritetskonsulent 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr BUN 2019/01256  7 

Kommunstyrelsens remiss Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 
mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att få till stånd fysiska väl 
fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 
kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet ”Program för 
integration och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtliga nämnder, samt 
stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men från och med den 1 maj 2016 ligger 
det samordnande ansvaret på Kommunstyrelsen.  
 
Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 
2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 
finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 
mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen önskar 
kommunstyrelsen avveckla mötesplatserna snarast möjligt, då det inte längre finns 
möjligheter att nyttja det fysiska samverkansforumet 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att remittera ärendet Avveckling av mötesplats 
Tureborg till Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden 
och Uddevallahem där aktörerna ombeds belysa hur en avveckling påverkar deras egen 
verksamhet. 
 
Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg och 
att det arbetet skall starta upp senast april 2020.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-06-19 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-01-25 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-08-18 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2010-06-16 § 196 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2012-04-25 § 123 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2011-08-31 
§ 237 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Avveckling av Mötesplats Tureborg  
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 §§ 54 Risk- 
och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 Avveckling av mötesplats 
Tureborg, beslut om remiss     

 
 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 23 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på remissen lämna barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
beskriver hur en avveckling av Mötesplats Tureborg påverkar grundskolans verksamhet 
samt 
  
att paragrafen förklaras omedelbart justerad   
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Handläggare 

Verksamhetschef grundskola Peter Madsen  

Telefon 0522-69 70 08 
peter.madsen@uddevalla.se 

 

Kommunstyrelsens remiss Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 

mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att få till stånd fysiska väl 

fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 

kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet ”Program för 

integration och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtliga nämnder, samt 

stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men från och med den 1 maj 2016 ligger 

det samordnande ansvaret på Kommunstyrelsen.  

 

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 

finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 

mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen önskar 

kommunstyrelsen avveckla mötesplatserna snarast möjligt, då det inte längre finns 

möjligheter att nyttja det fysiska samverkansforumet 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att remittera ärendet Avveckling av mötesplats 

Tureborg till Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden 

och Uddevallahem där aktörerna ombeds belysa hur en avveckling påverkar deras egen 

verksamhet. 

 

Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg och 

att det arbetet skall starta upp senast april 2020.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 

Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-06-19 

Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-01-25 

Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-08-18 

Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2010-06-16 § 196 

Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2012-04-25 § 123 

Bilaga risk och konsekvensbedömning protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2011-08-31 

§ 237 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Avveckling av Mötesplats Tureborg  

Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 §§ 54 Risk- 

och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(3) 

2020-02-06 Dnr BUN 2019/01256 

  

 

 

 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 Avveckling av mötesplats 

Tureborg, beslut om remiss      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på remissen lämna barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 

beskriver hur en avveckling av Mötesplats Tureborg påverkar grundskolans verksamhet 

samt 

 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad   

   

Ärendebeskrivning 

För barn och utbildningsnämnden är det grundskolan som belyser hur en avveckling av 

mötesplats Tureborg påverkar deras verksamhet.  

 

Tureborg är ett område vars socioekonomiska situation har försämrats. Grundskolan ser 

att det finns ett behov av att satsa på mötesplatsen för att möta den problematiken som 

finns i ungdomsgruppen på Tureborg. Enligt välfärdsredovisningen 2018 klassas 

Tureborg som ett socioekonomiskt utsatt område, där det bor många barn och 

ungdomar.  En stor andel barn och ungdomar har inga organiserade fritidsaktiviteter, 

enligt Annette Nymans Risk- och konsekvensbedömning. Brist på organiserade 

fritidsaktiviteter är en känd riskfaktor för utvecklande av normbrytande beteende i 

ungdomsgrupper med risk för socialt utanförskap. Den nuvarande mötesplatsen 

skapades mot bakgrund av det som beskrivs ovan och de behov av organiserade 

mötesplatser som då fanns. Det finns inget idag som tyder på att behovet har förändrats 

utan snarare att svårigheterna har ökat kring såväl det psykosociala måendet som kring 

droganvändning i området.  

 

Mötesplats Tureborg har genom sin verksamhet kunnat stärka vuxna i området att stötta 

och möta barn- och ungdomar på ett klokt vis. Organiserade mötesplatser för vuxna där 

man har möjlighet träffa representanter från kommunen och ambassadörer för bl.a. 

demokratiska värderingar är angeläget eftersom det saknas naturliga mötesplatser så 

som föreningslokaler, öppna förskolor eller liknande. I den sociala insatsgruppen lyftes 

Tureborg som ett område med stora behov av förebyggande insatser. Ett stort problem 

ansågs vara bristen på insyn då det inte finns någonstans att möta ungdomarna som 

bor/vistas i området. En välorganiserad mötesplats för ungdomar/barn är en viktig del 

för lokalsamhället. Att ha en plats att mötas på för att få ett socialt och kulturellt utbyte 

är angeläget ur ett integrationsperspektiv men också för att ge möjlighet att vidga vyer 

och möta/utveckla olika intressen och möjligheter som främjar sunda livsstilsval och för 

att bryta utanförskap.  Mötesplatsens läge mitt i området har gjort att det funnits ett 

flöde av vuxna i området vilket skapar ett lugnare samhälle. Därigenom minskar det 
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risken för att konflikter, händelser och andra typer av situationer uppstår men när de gör 

det finns större möjligheter att vuxna kan hjälpa barn och ungdomar att hantera det. Det 

här är situationer som redan nu hanteras inom ramen för skolans kompensatoriska 

uppdrag men grundskolan ser en stor risk att de ökar. Från grundskolans sida har vi en 

stor oro kring att de förebyggande och främjande insatserna får stryka på foten i rådande 

läge. 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Peter Madsen  

Förvaltningschef Verksamhetschef grundskola  

Expediera till 

Kommunstyrelsen  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-11-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 311 Dnr KS 2019/00817  

Avveckling av mötesplats Tureborg, beslut om remiss 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 

mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att Få till stånd fysiska väl 

fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 

kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet ”Program för 

integration och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtliga nämnder, samt 

stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men det samordnande ansvaret sköts av 

en utsedd nämnd. Under åren 2009–2016, låg ansvaret på Kultur och fritidsnämnden 

och sedan 1 maj 2016 ligger ansvaret på Kommunstyrelsen. Den årliga kostnaden för 

lokaler, drift, samt samordnande funktioner, samfinansieras av berörda aktörer (år 2019 

är denna summa för båda mötesplatserna knappt 2 mkr).  

  

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 

finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 

mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen fram till dess 

att mötesplatserna är avvecklade, så föreslår nu kommunledningskontoret att inleda 

arbetet med avveckling snarast efter inkomna remissvar (remissvar senast 2020-02-28). 

Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. 

Arbetet med att avveckla mötesplats Tureborg, skall starta upp senast april 2020. 

  

Ärendet föreslås gå på remiss till samtliga samverkansaktörer: 

 Barn och utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 

 Kultur och fritidsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Uddevallahem 

Aktörerna ombeds att belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det 

inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum.   

  

Kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott, har vid möte den 9 

oktober, fått en bakgrundsbeskrivning av mötesplatserna och vid mötet den 13 

november så presenterades den Risk och konsekvensbedömning som biläggs detta 

ärende, tillsammans med de beslut som finns gällande mötesplatserna i form av 

mötesanteckningar och protokollsutdrag.  

 

Jonas Sandwall (KD), Martin Pettersson (SD), Kenneth Engelbrektsson (S), Stefan 

Skoglund (S), Ann-Charlott Gustafsson (UP), Annelie Högberg (S) och Monica Bang 

Lindberg (L) yttrar sig i ärendet. 

     



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-11-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.§ 311 

Beslutsunderlag 

Arbetsmarknads-och integrationsutskottets protokoll, 2019-11-13 § 54 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Dalaberg och 

Tureborg 2019-11-06 

Protokoll Övernavet 2008-01-25 

Protokoll Övernavet 2008-08-18 

Protokoll Övernavet 2008-06-19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2010-06-16 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28. 

 

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar följande anteckning till protokollet. 

 

Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 

det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket 

klart är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en 

fritidsgård. Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för 

verksamhetsåret 2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Tureborg. 

 

 

 
 

Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-11-18 

Christer Hasslebäck (UP), Martin Pettersson (SD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-11-29 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-11-29 

Barn och utbildningsnämnden  

Socialnämnden  

Kultur och fritidsnämnden  

Uddevallahem  



 

 

 

 
Protokoll 
Arbetsmarknads- och 

integrationsutskottet 

 

2019-11-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr KS 2019/00817  

Risk- och konsekvensbedömning vid förändring av 
mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ansvarar sedan 2016 för Mötesplats Dalaberg och Mötesplats 

Tureborg. 

  

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

fr.o.m. 1 januari 2020, vilket innebär 35 % av finansieringen av båda mötesplatserna. 

Vid arbetsmarknads-och integrationsutskottets sammanträde den 9 oktober, så framkom 

det att även andra nämnder diskuterat samma sak. Om samfinansieringen inte längre 

gäller så finns ingen ekonomi att driva mötesplatserna vidare.  

  

Utskottet uppdrog vid dess oktobersammanträde till kommunledningskontoret att 

genomföra en risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna. Risk- 

och konsekvensbedömning daterad 2019-11-06 biläggs ärendet som en delinformation. 

Ytterligare information kommer att ges vid utskottets decembersammanträde. 

 

Ordföranden tackar för informationen.     
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon 0522-69 60 49 
annette.nyman@uddevalla.se 

 

Avveckling av mötesplats Tureborg 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 

mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att Få till stånd fysiska väl 

fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 

kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet ”Program för 

integration och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtliga nämnder, samt 

stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men det samordnande ansvaret sköts av 

en utsedd nämnd. Under åren 2009–2016, låg ansvaret på Kultur och fritidsnämnden 

och sedan 1 maj 2016 ligger ansvaret på Kommunstyrelsen. Den årliga kostnaden för 

lokaler, drift, samt samordnande funktioner, samfinansieras av berörda aktörer (år 2019 

är denna summa för båda mötesplatserna knappt 2 mkr).  

 

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 

2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 

finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 

mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen fram till dess 

att mötesplatserna är avvecklade, så föreslår nu kommunledningskontoret att inleda 

arbetet med avveckling snarast efter inkomna remissvar (remissvar senast 2020-02-28). 

Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg. 

Arbetet med att avveckla mötesplats Tureborg, skall starta upp senast april 2020. 

 

Ärendet föreslås gå på remiss till samtliga samverkansaktörer: 

 Barn och utbildningsnämnden 

 Socialnämnden 

 Kultur och fritidsnämnden 

 Samhällsbyggnadsnämnden 

 Uddevallahem 

Aktörerna ombeds att belysa hur en avveckling påverkar dess egna verksamhet, då det 

inte längre finns möjligheter att nyttja detta fysiska samverkansforum.   

 

Kommunstyrelsens Arbetsmarknads-och integrationsutskott, har vid möte den 9 

oktober, fått en bakgrundsbeskrivning av mötesplatserna och vid mötet den 13 

november så presenterades den Risk och konsekvensbedömning som biläggs detta 

ärende, tillsammans med de beslut som finns gällande mötesplatserna i form av 

mötesanteckningar och protokollsutdrag.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2019-11-18 

Risk och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Dalaberg och 

Tureborg 2019-11-06 

Protokoll Övernavet 2008-01-25 

Protokoll Övernavet 2008-08-18 

Protokoll Övernavet 2008-06-19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2010-06-16 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 

      

Förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att sända ärendet på remiss till berörda nämnder, samt stiftelsen Uddevallahem, med 

uppmaningen om att besvara ärendet senast 2020-02-28 

 

 

   

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

2007-11-14 antog kommunfullmäktige handlingsprogrammet ”Program för integration 

och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Samtidigt beslöts att revidering av 

programmet skulle ske redan efter ett år, med uppdraget åt nämnderna att ta fram 

uppdrag som bättre motsvarar den ambitionsnivå och nytänkande som krävs för att nå 

uppsatta mål. Det reviderade handlingsprogrammet antogs i kommunfullmäktige 2009-

04-08. Handlingsprogrammet innehöll nu 50 uppdrag (tidigare 38), som antagits i de 

olika nämnderna. 33 av uppdragen finansierades inom ram och de övriga 17 

uppskattades kosta ca 10,5 mkr. Dessa kostnader skulle behandlas inom den ordinarie 

planerings-och budgetprocessen. 

 

Kommunstyrelsen ägde 15 av dessa 50 uppdrag. Ett av uppdragen löd: Få till stånd 

fysiska väl fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas. 

Ambitionsnivån var 2–3 mötesplatser under handlingsprogrammets varaktighet, för en 

uppskattad beräknad kostnad på 1,5 mkr per mötesplats. 

Mötesplats Dalaberg invigdes 2009-03-05 och Mötesplats Tureborg 2012-01-26.   

 

Dalaberg 

För att snabbt kunna komma igång med att skapa en mötesplats, samt få till stånd en 

snabb finansiering, så skapades en samfinansieringsmodell mellan berörda nämnder 

(man använde denna modell redan till att samfinansiera en halvtid 50 % samordnare för 
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Navet). Samfinasieringsmodellen antogs utav det s.k. ”Övernavet”. Övernavet hade till 

uppdrag att stötta samverkansgruppen ”Navet” i norra Uddevalla, genom att skapa 

ekonomiska förutsättningar för utveckling av området. Initiativet till en gemensam 

mötesplats på Dalaberg, togs utav Navet. Övernavet bestod av kommunalråd, nämnd-

ordförande och förvaltningschefer för nämnderna Socialnämnden, Barn och 

utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden, samt Tekniska nämnden. Den 

procentuella fördelningen av kostnader som antogs var SN och BUN 40 % vardera och 

KFN och TN 10 % var. 

 

Arbetet med att skapa mötesplats Dalaberg skedde genom en ”mötesplatsgrupp” med 

representanter från Navet, som löpande rapporterade och stämde av med Övernavet, 

som utgjorde styrgrupp åt arbetet. Övernavet var tydliga med att inte hyra externa 

lokaler, utan använda kommunens egna lokaler. Därför användes den ”korridor” som 

var mellan skolans matsal och fritidsgården. Man tog även en del av ”lilla matsalen” för 

att göra mötesplatsen lite större. När det gällde personal, så var förvaltningscheferna 

helt överens om att det behövs en samordnande funktion, men att de sedan skulle fylla 

upp med befintlig personal från förvaltningarna, som skulle kunna schemaläggas på 

mötesplatsen (detta har aldrig fungerat). Även Svenska kyrkan och studieförbundet 

Vuxenskolan bemannade mötesplatsen. Övernavet beslöt att mötesplatsen, likt 

samordnaren för Navet, skulle vara organiserad under Kultur och fritidsnämnden. Det 

tydliggjordes dock att samtliga samverkande parter ansvarar för att fylla mötesplatsen 

med aktiviteter och insatser.  

 

Tureborg 

När mötesplats Dalaberg hade invigts, så beslöt politikerna i kommunstyrelsens 

Beredning för integrations-och demokratifrågor, att nästa mötesplats skulle ligga på 

Tureborg. (Ett av beredningens uppdrag var; Ansvara för samordning, uppföljning, 

utvärdering och revidering av Program för integration mot fastställda mål). 

Eftersom det inte fanns varken samverkansgrupp eller samhällsservice på Tureborg, så 

inleddes arbetet med att skapa en samverkansgrupp likt Navet. Kommunstyrelsen beslöt 

även 2010-06-16 att en styrgrupp för arbetet skulle bildas och att det färdiga förslaget 

sedan skulle tas upp i planeringsdialogen 2012–2014. Styrgrupp åt mötesplats Tureborg 

bestod även denna gång utav kommunalråd, nämnd-ordförande och förvaltningschefer. 

Här ingick även representanter från ungdomsfullmäktige, samt VD Uddevallahem och 

chef för Hyresgästföreningen. Styrgruppen var verksam under två år, fram till att KS 

beslöt 2012-04-25 att godkänna styrgruppens arbete och att anse uppdraget slutfört. 

 

Kommunstyrelsen hade då redan 2011-08-31, beslutat att hyra modul till mötesplats i 

väntan på nybyggnation av ett ”Allaktivitetshus” på Tureborg. Samtidigt beslöts att anta 

den föreslagna samfinasieringsmodellen, som i detta fall bestod av sex aktörer. 

SN och BUN 30 % var och KFN, TN, KS, samt Uddevallahem 10 % vardera.  

Finansieringen täckte kostnader för rivning av gamla fritidsgården, framdraget vatten 

och avlopp till nya platsen för nybyggnation (bredvid nuvarande modul/mötesplats), 

flytt och placering av modul, drift, samt en samordnande personal (även här beslöt 
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förvaltningscheferna att befintlig personal i förvaltningarna skulle bemanna 

mötesplatsen tillsammans med samordnaren). 

När styrgruppen var klar med sitt uppdrag, så lades även här ansvaret för mötesplatsen 

på Kultur och fritidsnämnden. 

 

Dessa samfinansieringsmodeller, där flera aktörer tillsammans finansierar, används 

fortfarande. Ingen har lyft kostnaderna i någon planeringsdialog. 

 

Utvärdering av mötesplatserna 

År 2015 samfinansierar Kommunledningskontoret och Kultur och fritid en extern 

utredare för att utvärdera mötesplatserna. Rapporten ”Mötesplatserna Dalaberg och 

Tureborg – utredning om framtida behov, organisatorisk tillhörighet” 2015-03-05, 

pekade bl.a. på att det fanns ett önskemål om att flytta den organisatoriska tillhörigheten 

av mötesplatserna från Kultur och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen. Detta gjordes 

och ansvaret har legat på KS sedan 2016-05-01. Utredningen pekade även på att syftet 

med mötesplatserna var mycket otydligt. Arbetsmarknadsavdelningen har sedan 

övertagandet, arbetat med att förtydliga mötesplatsernas uppdrag genom tydligare 

ansvarsområden. 

 

Nuvarande kostnad 

Kommunledningskontoret fakturerar följande kostnad för år 2019: 

Nuvarande kostnad samfinansieringsmodell: 

Aktör: Dalaberg Tureborg 

BUN    269 300    360 000 

SN    269 300    360 000 

KFN      67 700    120 000 

SBN      67 700    120 000 

KS     120 000 

Uddevallahem     120 000 

Totalt: 1 874 000 kr   674 400 kr 1 200 000 kr 

 

Idag skjuter kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning till medel, så att 

minimum 2,5 samordnande personal finns på båda mötesplatserna. Personalen ansvarar 

för fyra olika verksamhetsområden; drift och värdskap, aktiviteter i samverkan, 

vägledning, samt arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheterna sker i stor samverkan med 

det civila samhället och drift och värdskap sköts med hjälp av arbetslösa i 

arbetsmarknadspolitiska program. 

 

 

 

 

Peter Larsson Annette Nyman 

Kommundirektör Utvecklare 
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Expediera till 
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2011-08-31  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
§ 237 
Mötesplats Tureborg (KS/2009:685) 

 

Sammanfattning  

Integration har diskuterats i en rad olika dialog forum de senaste åren så 

som; Öppet forum, framtidsverkstad, enkätundersökning till ungdomar, 

samt i revideringen av handlingsprogrammet för integrationsfrågor. I 

samtliga forum så har man kommit fram till samma slutsats; för att nå en 

bra integration så behövs framför allt: sysselsättning, språk och 

mötesplatser. Ett av kommunledningskontorets uppdrag i 

handlingsprogrammet är därför att verka för att fler gemensamma 

mötesplatser kommer till stånd på olika platser i kommunen.  

Kommunen invigde den nya mötesplatsen på Dalaberg den 5 mars 2009. 

Beredningen för integrations-och demokratifrågor uttryckte ett önskemål 

om att Tureborg skulle vara nästa område att verka för. 

 

Den 16 juni 2010 beslöt kommunstyrelsen enligt förslag från beredningen 

för integrations-och demokratifrågor följande: 

- att uppdra till kommunledningskontoret att samordna fortsatt utredning 

tillsammans med berörda nämnder samt Uddevallahem och 

hyresgästföreningen, 

- att en styrgrupp bildas för utredningen med representanter från berörda 

nämnder samt Uddevallahem och hyresgästföreningen,  

- att två representanter från ungdomsfullmäktige ges möjlighet att vara 

med i styrgruppen, samt 

- att finansieringen av förslaget behandlas i planeringsdialogen 2012-

2014. 

 

Styrgruppen har tagit del av ”Samverkansgrupp Tureborgs arbete, samt den 

första kartläggningen som samtidigt gjordes över området. Styrgruppen 

beslöt att läget är akut på Tureborg och att man inte vill vänta in någon 

nybyggnation som dröjer flera år innan verkställighet.  

Styrgruppen för arbetet med en gemensam mötesplats på Tureborg har haft 

fyra möten; 18 januari, 4 mars, 19 april och 31 maj 2011.  

 

På mötet den 31 maj beslutade man enligt de 4 att-satserna.  

Mötet beslöt även enligt följande: 

 

Man beslöt att hemställa åt tekniska nämnden att utföra arbetet med att 

flytta modulen, riva den gamla fritidsgården, samt etablera modulen i 

direkt anslutning till den gamla rivna fritidsgården. 
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KOMMUNSTYRELSEN  

 

 
Utdrag 
PROTOKOLL 

2 (3) 

2011-08-31  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Mötet beslöt att anta följande fördelningsmodell av kostnaderna för 

personal, lokal, drift, kapital, inventarier, samt flytt och etablering av 

modul och rivning av befintlig lokal, under en treårs period med start 

hösten 2011: 

Socialtjänsten 30 %    (360 000/helår) 

Barn och utbildning 30%   (360 000) 

Kultur och fritid 10 %    (120 000) 

Kommunledningskontoret 10 %  (120 000) 

Tekniska kontoret 10 %    (120 000) 

Uddevallahem 10 %    (120 000) 

Summan per år blir ca 1,2 miljoner kr. 

 

Förvaltning som står för anställningsförfarandet av områdesutvecklaren, 

samt hyresvärd av modul skall vara kommunledningskontoret. 

 

Gruppen enades om att tillsätta en områdesutvecklare så snart som möjligt 

i höst. Resten av den fasta personalstaben skall utgöras av redan befintlig 

personal. Denna personalgrupp samverkar i sin tur sedan med 

frivilligkrafter inom studieförbund, föreningar och svenska kyrkan. 

 

Mötet beslöt att samtliga förvaltningschefer återkommer med namn på 

personal till samordnare/utvecklare Annette Nyman snarast, för att de i sin 

tur kan involveras i planeringsarbetet så snart som möjligt. 

Detta sätt att ”flytta resurser” i ett inledningsskede, skall underlätta att få 

igång verksamhet så snart som möjligt. 

 

Mötet önskar också att kommunledningskontoret söker projektpengar för 

fortsatt utveckling av verksamheten i området. 

 

Essam El-Naggar (FP) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Mötesplats Tureborg 2011-06-30. 

Förstudie Tureborg. 

Mötesanteckningar styrgruppsmöten 4 mars och 31 maj 2011. 

Yrkanden 

Essam El-Naggar (FP): bifall till förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna förstudien och lägga den till handlingarna,  
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att hyra den aktuella modulen på 180 kvadratmeter under en period av tre 

år. Kostnaden samfinansieras av nämnder och Uddevallahem,  

 

att inrätta en befattning på kommunledningskontoret som 

områdesutvecklare på Tureborg. Kostnaden samfinansieras av nämnder 

och Uddevallahem, samt 

 

att uppdra till kommunledningskontoret att söka extern projektfinansiering 

för verksamhetsutveckling på Mötesplats Tureborg, med kommunens 

medfinansiering på 1,2 miljoner kronor som grund. 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2011-09-02 

Sture Svennberg, Gunilla Magnusson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2011-09-02 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2011-09-12 

Kommunledningskontoret, utvecklingsavdelningen 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 
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2012-04-25  
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§ 123 
Avslutande av uppdrag Mötesplats Tureborg (KS/2009:685) 

 

Sammanfattning  

Kommunledningskontoret har utefter antaget uppdrag ”att skapa 

förutsättningar för fysiska mötesplatser för integration” arbetat med att ta 

fram en gemensam mötesplats på Tureborg. Ärendet har behandlats två 

gånger tidigare i kommunstyrelsen.  

På mötet 2010-06-16 beslöt kommunstyrelsen att uppdra åt 

kommunledningskontoret att fortsätta utredningen, att bilda en styrgrupp 

för arbetet, att erbjuda två platser i styrgruppen för ungdomsfullmäktige 

samt att finansieringen behandlas i planeringsdialogen.  

På mötet 2011-08-31 redovisades en fördelningsmodell som finansierar en 

tillfällig mötesplats. Kommunstyrelsen godkände den efterfrågade 

förstudien, godkände hyra av modul, godkände inrättande av tjänsten 

områdesutvecklare på kommunledningskontoret, samt att extern 

finansiering skall sökas genom ett EU-projekt. 

 

Mötesplatsen invigdes den 26 januari 2012. 

 

Styrgruppen har haft 5 möten med start 18 januari 2011. 

Styrgruppen har bestått av ordförande och förvaltningschef från barn och 

utbildning, socialtjänsten, kultur och fritid, samt tekniska, två 

representanter från ungdomsfullmäktige, VD från Uddevallahem, 

representant från hyresgästföreningen, samt kommunalråden. 

Sammankallande för gruppen har varit Integrationssamordnare Annette 

Nyman, kommunledningskontoret. 

 

Idag ligger våra gemensamma mötesplatser organiserade hos kultur och 

fritidsförvaltningen. Mötesplats Dalaberg och mötesplats Tureborg ligger 

under ”Avdelningen för unga”, där Katarina Hansson är avdelningschef. 

Nina Andersson är områdesutvecklare för mötesplats Dalaberg och Anya 

Wrigman för mötesplats Tureborg. 

 

EU-projektet ”Nej till utanförskap” som togs fram av 

kommunledningskontoret fick avslag. Inga nya utlysningar hos ESF 

(Europeiska socialfonden) är planerade för år 2012. 

 

Styrgruppen anser att deras uppdrag gentemot kommunstyrelsen är slutfört 

i och med att en fysisk mötesplats är iordningställd. Däremot behövs 

kontinuerlig uppföljning, eftersom modulen bara är en tillfällig lösning. 

Styrgruppen föreslår att uppföljningsansvaret för en varaktig byggnation av 

mötesplats på Tureborg, läggs på Beredningen för integrations-och 



 

UDDEVALLA KOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN  

 

 
Utdrag 
PROTOKOLL 

2 (2) 

2012-04-25  
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

demokratifrågor. Kontinuerliga träffar med samverkansgruppen på 

Tureborg kommer att genomföras, för att bilda sig en uppfattning kring 

vilken form av mötesplats som efterfrågas. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens skrivelse Avslutande av uppdrag Mötesplats Tureborg, 

2012-02-29. 

Kommunstyrelsens protokoll 2010-06-16, § 196. 

Kommunstyrelsens protokoll 2011-08-31, § 237. 

Anteckningar från styrgruppsmötet 2012-02-28. 

Anteckningar till protokoll styrgruppsmöte den 19 december 2011 från 

Hyresgästföreningen, 2012-03-06. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att godkänna styrgruppens arbete med mötesplats Tureborg och härmed 

anse uppdraget slutfört, samt 

 

att överlåta den övergripande uppföljningen av utvecklingen av mötesplats 

Tureborg till beredningen för integrations och demokratifrågor. 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2012-04-26  

Sture Svennberg, Reine Johansson  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2012-04-26  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2012-05-03 

Beredningen för integration och demokratifrågor  
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§ 196 
Mötesplats Tureborg (KS/2009:685) 

 

Sammanfattning  

Beredningen för integrations och demokratifrågor beslutade den 18 

februari 2010 föreslå kommunstyrelsen besluta att uppdra till 

kommunledningskontoret att samordna fortsatt utredning tillsammans med 

berörda nämnder och andra aktörer, nybyggnation av ett allaktivitetshus på 

Tureborg, på den plats där gamla fritidsgården ligger idag, inklusive 

kostnads- och finansieringsförslag för investering och drift. Att en 

styrgrupp bildas för utredningen med representanter från berörda nämnder 

och de andra aktörerna Uddevallahem och Hyresgästföreningen, samt att 

uppdraget allaktivitetshus på Tureborg behandlas vidare i 

planeringsdialogen 2011-2013. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 24 mars 2010 skicka beredningens förslag 

på remiss till barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, kultur och 

fritidsnämnden och tekniska nämnden samt bostadsstiftelsen 

Uddevallahem och hyresgästföreningen. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade den 19 maj 2010 att ställa sig 

bakom intentionerna avseende mötesplats Tureborg. 

 

Socialnämnden beslutade den 19 maj 2010 att nämnden är positiv till 

förslaget men anser att man behöver ta ytterligare ställning till om det är 

mer av en fritidsgård som föreslås och redan från början klargöra av vem 

den i så fall ska drivas/finansieras av såväl drift som personal. 

 

Kultur och fritidsnämnden beslutade den 11 maj 2010 att ställa sig positiv 

till förslaget om en ny mötesplats på Tureborg samt att ingå i styrgruppen 

för det fortsatta arbetet. 

 

Tekniska nämnden beslutade den 20 maj 2010 att nämnden har inga 

synpunkter på om Tureborg behöver ett allaktivitetshus. Skulle beslutet bli 

att bygga ett, är tekniska kontoret berett att uppföra det och mot 

självkostnadspris hyra ut det till uppdragsgivaren. 

 

Bostadsstiftelsen Uddevallahem har inget att erinra mot beredningens 

förslag. 

Hyresgästföreningen har inget att erinra. 
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Elving Andersson (C), Essam El-Naggar (FP), Stefan Skoglund (S), Johan 

Wiktorsson (M), Jan Gunnarsson (S), Ewy Gahnström (SU), och Paula 

Berger (S) yttrar sig i ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2010. 

Barn och utbildningsnämndens protokoll den 19 maj 2010 § 92. 

Socialnämndens protokoll den 19 maj 2010 § 79. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll den 11 maj 2010 § 58. 

Tekniska nämndens protokoll den 20 maj 2010 § 96. 

Skrivelse från Uddevallahem den 25 maj 2010. 

Skrivelse från Hyresgästföreningen den 25 maj 2010. 

Kommunstyrelsens protokoll den 24 mars 2010 § 81. 

Beredningen för integration och demokratifrågors protokoll den 18 februari 

2010 § 31.  

Yrkanden 

Essam El-Naggar (FP) och Johan Wiktorsson (M): bifall till förslaget i 

handlingarna. 

Ewy Gahnström (SU): att två representanter för ungdomsfullmäktige ges 

möjlighet att vara med i styrgruppen. 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att 

kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Ewy Gahnströms (SU) yrkande. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppdra till kommunledningskontoret att samordna fortsatt utredning 

tillsammans med berörda nämnder samt Uddevallahem och 

hyresgästföreningen, 

 

att en styrgrupp bildas för utredningen med representanter från berörda 

nämnder samt Uddevallahem och hyresgästföreningen,  

 

att två representanter från ungdomsfullmäktige ges möjlighet att vara med 

i styrgruppen, samt 

 

att finansieringen av förslaget behandlas i planeringsdialogen 2012-2014. 
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Vid protokollet 

Timo Rahkonen  

 

Justerat 2010-06-21  

Sture Svennberg, Paula Berger  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2010-06-21  intygar 

Timo Rahkonen  

 

Expedierat 2010-06-28 

Kommunledningskontoret, förvaltningschef 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen  

Uddevallahem 

Ungdomsfullmäktige 

Hyresgästföreningen 

 

 

 



 

 

MÖTESANTECKNINGAR ÖVERNAVET/ANY  

Utvecklingsavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 

451 81  UDDEVALLA Stadshuset 

Varvsvägen 1 

0522-69 60 00 0522-69 60 01 5494-3907 

    

www.uddevalla.se E-POST kommunledningskontoret@uddevalla.se  

Mötesanteckningar från möte med Övernavet 

Tid: 2008-08-18 kl. 14.00-16.00 

Plats: Kajutan, Kommunledningskontoret 

 

Närvarande: 

Conny Äng / Förvaltningschef Kultur och fritid  

Bo Lundgren / Förvaltningschef Socialtjänsten 

Elving Andersson / Ordförande Socialnämnden 

Leif Börjesson / Förvaltningschef Tekniska kontoret 

Sarah Isberg / Förvaltningschef Barn och utbildning 

Anna Svensson / Samordnare Navet 

Lilibeth Gustavsson / Tekniska kontoret, Navet 

Kristofer Lundqvist / EU, Kommunledningskontoret 

Susanne Gustavsson / Ekonom Kommunledningskontoret  

Annette Nyman / Integrationsfrågor, Kommunledningskontoret 

 

Information och kallelse till mötet gick ut den 19 juni 2008. Bilaga till 

kallelsen var en beskrivning på aktiviteterna inom projektet, samt ett 

förslag på förvaltningarnas egen insats med personalresurser. 

En ekonomisk rapport på hela projektet skulle skickas ut innan mötet den 

18 augusti. Den ekonomiska rapporten, samt en nyare upplaga av 

aktivitetsbeskrivning, skickades ut fredag den 15 augusti. 

Annette gjorde en presentation av aktiviteterna, samtidigt som det gjordes 

en direkt koppling till förvaltningarnas egna personalresurser, som skall 

användas som medfinansiering i projektet. 
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HANDLÄGGARE 

Utvecklare/Integrationsfrågor Annette Nyman 

TELEFON 0522-69 60 49 

annette.nyman@uddevalla.se 

Conny Äng 

Johan Wiktorsson 

Bo Lundgren 

Elving Andersson 

Leif Börjesson  

Magnus Jacobsson 

Sarah Isberg 

Mikael Höglind 

Sture Svennberg 

Essam El-Naggar 

Jan Gunnarsson 

samt: 

Owe Westberg 

Håkan Björkman 

Leif Larsson 

Anna Svensson 

Lilibeth Gustavsson 

Susanne Gustafsson  
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Förslag till budget för projekttiden 3 år är:  

Kostnad hela projektet   4 487 710 kr 

Medfinansiering eget arbete 1 298 640 kr 

Medfinansiering lokal     690 000 kr 

Söka medel ESF Socialfonden (40 %) 1 795 084 kr 

Söka medel Kommunstyrelsen    700 000 kr 

Se bilaga.1 

 

Närvarande ställde sig positiva till projektet och beslutade: 

att  tekniska kontoret lämnar ärendet vidare till tekniska nämnden för 

beslut om ombyggnad av centrumhuset på Dalaberg enligt projektplanen. 

Kostnaden är beräknad till 1 500 tkr (1 300 tkr för ombyggnad + 200 tkr 

för inventarier) 

 

att godta driftkostnaderna 245 tkr/år (hyra, inventarier), som betalas enligt 

fördelningsmodellen, se nedan 

 

 att tekniska kontoret upprättar hyreskontrakt med kultur och fritid för de  

lokaler, som tillhör mötesplatsen. Kultur och fritid debiterar sedan de tre  

övriga förvaltningarna enligt tidigare fördelningsmodell (socialtjänsten och  

barn och utbildning 40 % vardera samt kultur och fritid och tekniska  

kontoret 10 % vardera) 

 

att godkänna förslaget i bilaga 1 på medfinansiering i form av egen tid 

under projektperioden 2009-2011 

 

Barn och utbildning ca 370 tim/år  ca.120 000 kr 

Socialtjänsten ca 630 tim/år  ca 105 000 kr 

Kultur och fritid ca 160 tim/år  ca.  32 000 kr 

Tekniska kontoret ca 105 tim/år  ca   23 000 kr 

Miljö och Stadsbyggnad ca   66 tim/år    ca   13 000 kr 

Räddningstjänsten ca   26 tim/år  ca     5 000 kr 

Kommunledningskontoret ca 513 tim/år  ca 130 000 kr 

 

att  godkänna förslaget på att använda sig av en förbindelseblankett, som 

fylls i av varje förvaltning, för att underlätta projektadministrationen.  

se bilaga.2. 
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Utvecklingsavdelningen      

     

    

  

Information om beslutet av gemensam mötesplats och planerade 

aktiviteter, kommer att skickas till arbetsgruppen som jobbar kring 

Dalabergs centrum (gruppen består av representanter från förvaltningar,  

tre politiker, samt privata fastighetsägarna REKA förvaltnings AB).  

REKA förvaltnings AB är fastighetsägare av Dalabergs torg. 

 

Ärendet kommer nu att tas upp i beredningen för integrationsfrågor, med 

ett förslag till kommunstyrelsen om finansiering av projektet med 700 000 

på tre år.  

 

Ärendet kommer att anmälas till kommunstyrelsens möte den 24 

september.  

 

Vid positivt beslut i Kommunstyrelsen, kommer Annette och Kristofer att 

skriva en komplett ansökan till ESF-rådet. Sista ansökningsdag är den 26 

september. 

I denna ansökan så kommer en beskrivning att ges hur samverkan kommer 

att ske med ideella föreningslivet och boende, samt statliga myndigheter 

och andra aktörer.  

Här kommer också att redovisas hur projektet skall följas upp och hur 

framgångarna med projektet skall mätas. 

 

Med vänlig hälsning 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 

Annette Nyman  Kristofer Lundqvist 

Utvecklare / Integrationsfrågor Utvecklare / EU-samordnare 

 

 

Bilaga 

1. Budget projekt 

2. Förbindelseblankett (en för varje förvaltning) 

3. Aktivitets/projektbeskrivning 

4.   Slutsatser från förstudie 



    Navet     2008-02-08 

 

 

 

 

 

Anteckningar från mötet med Övernavet och representanter från Navet den 25/1-08. 

 

Mötet hade två punkter på dagordningen: 

1. Anställning av Anna Svensson som samordnare i Navet efter Annette Nyman. 

2. Återrapportering, samt fortsatt arbete med gemensam mötesplats på Dalaberg. 

 

Närvarande: 

Johan Wiktorsson  

Conny Äng 

Leif Börjesson 

Elving Andersson 

Sarah Isberg 

Mikael Höglind 

Jan Gunnarsson 

Lilibeth Gustavsson – Navet 

Anna Svensson – Navet 

Annette Nyman – Navet 

 

Johan Wiktorsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Johan meddelade att kultur och fritid fortsätter att stå för anställningsförfarandet för anställd 

samordnare i Navet och att fördelningsmodellen mellan förvaltningarna fortgår.  

Annette meddelade att Navet hälsade Anna varmt välkommen som ny ordförande/samordnare 

på Navets möte den 18 december 2007 och lämnade önskemål om att hon kan anställas på  

50 % under 2008. 

Anna meddelade att hon ser mycket fram emot sitt nya uppdrag och ser det som en 

stimulerande utmaning. 

Övernavet hälsade Anna välkommen som ny samordnare.  

Elving poängterade att det varit en mycket bra rutin att få ut alla Navets protokoll, för att 

kunna hålla sig underrättad kring vad som sker. Anna kommer att fortsätta på samma sätt. 

 

Annette och Lilibeth redogjorde kort kring det arbetet som skett i den Mötesplatsgrupp, som 

bildades inom Navet efter sist möte med Övernavet den 14 februari 2007. (Annette lämnade 

vid det mötet en beskrivning av det arbetet som sker på de naturliga mötesplatserna, samt ett 

önskemål om en gemensam mötesplats utefter de behov som Navet sett finns i norra 

Uddevalla) Övernavet lämnade tillbaka synpunkter till Navet att ta med: fastna inte i långa 

hyreskontrakt och utnyttja våra egna lokaler i första hand, för att också kunna utnyttja 

befintlig personal viss tid under dagen. 

Det bildades då en Mötesplatsgrupp inom Navet, som skulle driva arbetet framåt. Gruppen 

består av: Lilibeth Gustavsson, Mia Wäppling/Norgren, Anna Svensson och Annette Nyman. 

Lilibeth visade den ritning som tagits fram genom tekniska kontoret från arkitekten  



Bengt-Arne Svensson – Contekton. Gruppen träffade arkitekten i september och visade ytorna 

och lämnade samtidigt de önskemål och behov av aktiviteter som lokalen skulle användas till. 

Ritningarna gäller både övervåningen och undervåningen i centrumhuset som Uddevalla 

kommun äger och förvaltar, som innehåller Dalabergsskolan matsal, idrottshall, fritidsgård, 

öppen förskola, familjeförskola och gym. Gruppen valde att gå vidare med planerna för 

övervåningen (entréplan på torget) i dagsläget, eftersom det är mest akut. 

Ritningen gäller den korridor som ligger mellan matsalen och fritidsgården. Genom att flytta 

väggen lite in i matsalens cafe´del, så frigörs en större yta till korridoren, som då blir en stor 

välkomnande entre´med soffor, bord, stolar och dekorativa växter. Här finns också plats för 

datorer och informationsställ för diverse informationsmaterial. Längst ner i korridoren avdelas 

för ett kontor, där översta delen är av glas, för att släppa in ljuset som idag finns från 

kortsidan. Kontoret som idag används av Navets samordnare, görs om till konferensrum.  

I matsalen förlängs den cafe´disk som idag redan finns. Den nya delen utnyttjas av 

mötesplaten. 

Kostnad för ombyggnaden (inkluderar egen ingång till fritidsgården från torget) beräknas till 

ca.1 300 000 kr. 

Övernavets representanter var mycket positiva till ombyggnaden och beslöt runt sittande bord 

att ta kostnaden för mötesplatsen under innevarande år. Den fördelningsmodell som idag 

redan finns mellan förvaltningarna när det gäller kostnaden för samordnaren i Navet, beslöts 

att använda även till denna kostnad.  

Leif poängterade att samma fördelningsmodell också måste gälla när det gäller driften. Mötet 

höll med och gav tekniska kontoret i uppgift att ta fram en kostnadsberäkning för detta. 

(Lilibeth kommer att tillsammans med övriga i mötesplatsgruppen, gå igenom de faktorer som 

påverkar driftskostnaderna och lämna ett besked så snart som möjligt) 

 

Navets representanter tackade det varmaste och ser fram emot att kunna tillmötesse 

invånarnas intresse i ännu högre grad! 

 

Övernavet gav Navet i uppgift att sammanställa en plan för hur mötesplatsen skall drivas och 

vilket innehåll den kommer att erbjuda. 

Detta arbete är redan långt förankrat och Navet återkommer med denna sammanställning, så 

snart som det är klart. 

 

Annette redogjorde också kort kring det samarbetet som initierats av Magnus Jacobsson när 

det gäller Dalabergs torg och kringliggande område. Möten har hållits tillsammans med de 

privata ägarna REKA Förvaltnings AB, som äger torget och huset mitt emot mötesplatsen. 

Tanken är nu att bli mer operativa i detta samarbete. Dagens beslutade satsning på 

mötesplatsen, gör chanserna att lyckas med detta arbete, ännu större. 

Kommunledningskontoret har ansvaret för att se på möjligheten att söka externa medel. 

 

 

 

                      Annette Nyman 



 

 

ÖVERNAVET/ANY  

Utvecklingsavdelningen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON (vx) FAX BANKGIRO 

451 81  UDDEVALLA Stadshuset 

Varvsvägen 1 

0522-69 60 00 0522-69 60 01 5494-3907 

    

www.uddevalla.se E-POST kommunledningskontoret@uddevalla.se  

 

 

Den 25 januari träffade representanter ur Navet delar av Övernavet och presenterade ritningar av 

blivande gemensamma mötesplatsen på Dalaberg. 

Förvaltningscheferna bestämde under sittande möte att bygga om befintliga lokaler till en ny 

gemensam mötesplats. De fyra förvaltningarna delar på byggnadskostnaderna utifrån samma 

fördelningsmodell som man idag betalar en samordnartjänst inom Navet (Socialtjänsten och Barn och 

utbildning betalar 40 % och Tekniska kontoret och Kultur och fritid betalar 10 %). 

Man beslöt också att Tekniska kontoret skulle ta fram en kostnadsberäkning av driften, som föreslås 

betalas genom samma fördelning mellan förvaltningarna. Navet skulle återkomma med en kallelse till 

nytt möte när den var gjord. 

 

Nytt möte hölls den 25 april 2008, där Navet presenterade en större budget än förvaltningarna var 

beredda att ställa sig bakom. Här ingick förutom hyra och drift i form av data, tele och kopiering, även 

en kostnad för en 50 % samordnartjänst inom den nya verksamheten, samt verksamhetspengar. 

Förvaltningscheferna utryckte tydligt under mötet att man skulle ta vara på de befintliga 

personalresurser som idag finns inom den egna organisationen. 

 

Nu har kommunledningskontoret tagit fram en projektbeskrivning till Socialfonden (ESF), för ett 

treårigt projekt. Projektet innehåller 12 aktiviteter, samt ett förslag på personalinsatser från varje 

förvaltning. Projekfinansieringen möjliggör en 50 % samordnar/projektledartjänst. 

Uddevalla kommun går in med 60 % och bidrag från ESF utgår med 40 %. Vi går in med 

personalresurser samt drift (hyra, el, vatten, värme, avskrivningar) och resterande kontantinsats 

kommer vi att söka från kommunstyrelsen från medel avsatta för integration, miljö och föräldrastöd. 

En beskrivning av verksamheterna, samt förslag på förvaltningarnas egen insats med personalresurser, 

biläggs kallelsen. 

 

 

 

 
ÖVERNAVET 1 (2) 

2008-06-19 DNR:   

 

HANDLÄGGARE 

Utvecklare/Integrationsfrågor Annette Nyman 

TELEFON 0522-69 60 49 

annette.nyman@uddevalla.se 

Conny Äng 

Johan Wiktorsson 

Kurt Hansson 

Elving Andersson 

Leif Börjesson 

Magnus Jacobsson 

Sarah Isberg 

Mikael Höglind 

Essam El-Naggar 

Sture Svennberg 

Jan Gunnarsson 

Anna Svensson/Navet    samt 

Håkan Björkman 

Leif Larsson 

P-O Hermansson 

Susanne Gustafsson (ekonom) 

  



 

 

 
ÖVERNAVET 2 (2) 

2008-06-19 

 

 

ÖVERNAVET/ANY 

Utvecklingsavdelningen      

     

    

  

Projektets aktiviteter har också redovisats för den politiska beredningen för integrationsfrågor och 

ledamöterna tyckte att det var mycket positivt med den bredd av aktiviteter som erbjöds. Man hade 

också som förslag att ta med en aktivitet som bygger på att man anordnar jobbmässor i samverkan 

med näringslivet. Vi kommer att ta med oss de synpunkterna och titta över detta en gång till. 

 

 

 

För att hinna starta verksamheten 1/1-09, så måste vi följa tidsplanen: 

22 augusti – beredningen för integrationsfrågor 

4 september – anmäla ärendet till kommunstyrelsens beredning 

24 september – kommunstyrelsen för beslut 

1 augusti – 26 september – ESF projektutlysning (ansökan med hänsyn till särskilda inriktnings-

/urvalskriterier som ställs vid varje utlysningstillfälle) 

18 dec – beslut från ESF 

 

Vi vill därför träffa Övernavet för genomgång av projektet och en diskussion kring det samma, samt 

en diskussion kring ”plan B” om inte projektet går igenom. 

 

Tid: 18 augusti kl. 14.00-16.00 

Plats: Stadshuset 4: e våningen ”Kajutan” 

 
 

  Väl mött! Annette Nyman, Kristofer Lundqvist  

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

 

 

Annette Nyman 

Utvecklare / Integrationsfrågor 

 

 

Bilaga 

Aktiviteter i projektet 

Fördelning egna personalresurser 
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Handläggare 

Utvecklare Annette Nyman 

Telefon +46522696049 

annette.nyman@uddevalla.se 

 

 

Kommunledningskontoret 

Arbetsmarknadsavdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45142  UDDEVALLA Arbetsmarknadsavd/integration 

Junogatan 2 

0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se  

Risk och konsekvensbedömning vid förändring av 

mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 

Metod: ABC för riskbedömning inför ändring i verksamhet 

Bakgrund 

2007-11-14 antog kommunfullmäktige handlingsprogrammet ”Program för integration 

och motverkande av utanförskap 2007–2011”. Programmet reviderades redan efter ett år 

och det reviderade handlingsprogrammet antogs av kommunfullmäktige 2009-04-08. 

 

Ett av kommunstyrelsens uppdrag i handlingsprogrammet löd: Få till stånd fysiska väl 

fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas. Ambitionsnivån var 2–3 

mötesplatser under handlingsprogrammets varaktighet, för en uppskattad beräknad 

kostnad på 1,5 mkr per mötesplats. 

Mötesplats Dalaberg invigdes 2009-03-05 och Mötesplats Tureborg 2012-01-26.   

När kommunledningskontoret var färdig med uppdraget med att få till stånd 

mötesplatserna, så lades sedan det samordnande ansvaret för att driva mötesplatserna 

på Kultur och fritidsnämnden. Samtliga berörda förvaltningar ansvarade sedan för att 

fylla mötesplatserna med aktiviteter/insatser, samt att bemanna genom att ”flytta 

resurser” till mötesplatserna. Bemanningen med att flytta resurser har aldrig fungerat i 

praktiken. 2016-05-01 flyttades det samordnande ansvaret över till kommunstyrelsen. 

 

Beslut gällande mötesplats Dalaberg finns enbart dokumenterat genom 

protokollsanteckningar från möten med ”Övernavet” (kommunalråd, nämnd-ordförande 

och förvaltningschefer för nämnderna Barn-och utbildningsnämnden, Socialnämnden, 

Kultur-och fritidsnämnden, samt Tekniska nämnden), se anteckningar från mötena 

2008-01-25, 2008-08-18, samt 2008-06-19. När det gäller den samfinansieringsmodell 

som beslutades av Övernavet (BUN och SN 40 % och TN och KFN 10%), så förmodas 

att detta sedan förankrades, samt beslutades i respektive nämnd. 

 

Beslut mötesplats Tureborg är taget i kommunstyrelsen 2010-06-16, 2011-08-31, samt 

2012-04-25. Eftersom Tureborg helt saknar naturliga mötesplatser, så ritade en arkitekt 

upp ett förslag på ett nytt ”Allaktivitetshus”, som skulle fylla behoven för alla 

åldersgrupper. Huset skulle byggas på samma plats som gamla fritidsgården låg 

tidigare. Eftersom behovet av en mötesplats ansågs vara akut och man inte kunde 
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invänta en nybyggnation, så beslöt kommunstyrelsen att hyra en modul tillfälligt som 

placerades intill det planerade Allaktivitetshuset. För att kunna komma igång snabbt så 

skapades även denna gång en samfinansieringsmodell, som skulle fungera i väntan på 

att kostnaden sedan lyftes i planeringsdialogen (BUN och SN 30 %, TN, KFN, KS, 

Uddevallahem 10 %).  

Ärendet har inte lyfts i någon planeringsdialog eller lokalförsörjningsprogram och 

samfinansieringsmodellen lever fortfarande kvar (674 400 kr/år för Dalaberg och 1 200 

000 kr/år för Tureborg). 

 

A – Precisera den planerade ändringen 

Ändrade förutsättningar 

Socialnämnden beslutade 2019-09-18, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen 

fr.o.m. 1 januari 2020, vilket innebär 35 % av finansieringen av båda mötesplatserna. 

Under mötet med Arbetsmarknads-och integrationsutskottet den 9 oktober, så framkom 

det från politiker, att även andra nämnder diskuterat samma sak. Undertecknad har via 

förvaltningschef på Kultur och fritid, fått veta att Kultur och fritidsnämnden ämnar ta 

samma beslut som Socialnämnden. 

Om samfinansieringen inte längre gäller så finns ingen ekonomi att driva 

mötesplatserna vidare.  

Det beslutade sätt att ”flytta resurser” har heller aldrig fungerat. Tanken från 

förvaltningscheferna var att ta redan befintlig personal och bemanna mötesplatserna 

med denna personal. det har aldrig skett. Idag skjuter kommunledningskontorets 

arbetsmarknadsavdelning till medel så att minimum 2,5 samordnande personal finns på 

båda mötesplatserna. Om övriga samverkande går ur samfinansieringsmodellen så 

saknar kommunstyrelsen ca 2 mkr för att kunna behålla nuvarande organisation, som 

redan idag bygger på stor samverkan med det civila samhället, samt att drift och 

värdskap sköts av arbetslösa i arbetsmarknadspolitiska program.  

 

Om mötesplatserna skall avvecklas, så tar detta tid. Lokalerna på Dalaberg skall sägas 

upp. 

Modulen på Tureborg skall sägas upp (1 års uppsägningstid), modulen skall forslas bort, 

marken skall återställas o.s.v. Detta blir också en ökad kostnad. 

Den personal som idag samordnar verksamheterna på mötesplatserna skall sägas upp. 

 

B – Gör riskbedömningen 

Vilka risker innebär ändringarna? 

Om mötesplatsen på Tureborg läggs ner, så kommer området på nytt att helt sakna 

mötesplatser i området. Det finns idag inga naturliga mötesplatser så som 

föreningslokaler, skolor, öppna förskolor, affärer, kyrka, moské eller liknande. Det 

kommer inte att vara några vuxna som naturligt rör sig i området. 
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Den näridrottsplats som finns bredvid mötesplatsen, kommer att sakna personal som 

kan se över näridrottsplatsen. 

Tureborg har idag många mindre hyreslägenheter och studentbostäder. Många 

ungdomar bor i området. Många yngre barn bor också i området, som inte har någon 

fritidsaktivitet att gå till i närområdet (förutom näridrottsplatsen). Risken är att de yngre 

barnen dras till de äldre ungdomsgängen och på så sätt lockas in i aktiviteter som är 

mindre lämpliga (precis detta såg man också 2010–2011 när arbetet med att skapa 

mötesplatsen inleddes). 

Vi kommer att få svårare att nå de boende i området, utan en gemensam lokal att 

bedriva möten och aktiviteter i. 

Tureborg är en medelstor stadsdel i kommunen, med sina 1 885 invånare 2018-12-31. 

 

Om mötesplatsen på Dalaberg läggs ner, så kommer en väl inarbetad mötesplats på 

Dalabergs centrum att saknas. Mötesplatsen skapades just för att invånarna saknade en 

neutral mötesplats att träffas på. Mötesplatsen är välkänd inte bara i kommunen, utan 

även utanför kommungränsen. Dalaberg har till skillnad från Tureborg, en bra 

samhällsservice i området i form av affär, apotek, vårdcentral, öppen 

förskola/familjeförskola, skola, förskolor, fritidsgård, föreningslokaler, 

grannskapsstuga, växthus, kyrka, moské och näridrottsplats. Trots detta så är 

mötesplatsen relativt välbesökt, framför allt av utrikes födda personer som är i behov av 

vägledning, råd och stöd i olika former.   

Dalaberg är den näst största stadsdelen (befolkningsmässigt) av 46 i Uddevalla 

kommun, med sina 2 832 invånare 2018-12-31 (Ljungskile är störst med 3 982 invånare 

och Herrestad kommer som nr. tre med 2 698 invånare). 

Dalaberg är sedan många år klassat som ett utanförskapsområde. Flera projekt och 

insatser har gjorts i området. Om kommunen väljer att lägga ner mötesplatsen, finns 

risken att invånarna känner att de sviks ”igen”. Det är i så fall viktigt att låta 

avvecklingen få ta tid. Att involvera invånarna i beslutet, samt att samtidigt kunna 

erbjuda ett annat alternativ. Detta gäller självklart även för mötesplats Tureborg. 

C - Åtgärda 

Vilka åtgärder skall genomföras? När ska åtgärderna vara genomförda? Vem 

ser till att åtgärderna genomförs? 

Alternativ 1. Avveckling: 

 En genomförandeplan bör tas fram om beslutet är att avveckla de båda 

mötesplatserna. Genomförandeplanen skall innehålla en rimlig tidplan för 

arbetet. 

 Genomförandeplanen skall kommuniceras med samtliga involverade parter, som 

idag är ansvariga för att bedriva verksamhet på mötesplatserna: 

 Barn och utbildning 

 Socialtjänsten 

 Kultur och fritid 

 Samhällsbyggnad 
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 Kommunledningskontoret 

 Uddevallahem 

 Politiskt beslut i nämnder och kommunfullmäktige. 

 

Alternativ 2.  Utveckling och/eller ändring av inriktning av verksamheterna: 

 En genomförandeplan bör tas fram med en rimlig tidplan för arbetet. Denna 

kommuniceras med nuvarande ansvariga parter enligt ovan. 

 Politiskt beslut i nämnder och kommunfullmäktige kring fortsatt ansvarig nämnd 

för verksamheterna, samt att finansiering av verksamheterna lyfts i kommande 

planerings- och budgetdialog. 

 

 

 

 

Annette Nyman 

Utvecklare 

 

Bilaga 

Protokoll Övernavet 2008-01-25 

Protokoll Övernavet 2008-08-18 

Protokoll Övernavet 2008-06-19 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2010-06-16 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2011-08-31 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2012-04-25 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr BUN 2019/01214  8 

Återrapport Förändring av grundskolans struktur 

Sammanfattning 
Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen att höjda 
kunskapsresultaten i grundskolan. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige och 
nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott gällande 
måluppfyllelsen – trots stora kompensatoriska insatser. Barn- och utbildnings-
förvaltningen beskriver i denna utredning en omvärldsanalys, hur Uddevallas elev-
strömningar ser ut idag fördelat på antalet högstadium samt ger fler frågeställningar till 
fördjupade studier.  Många kommuner och fristående huvudmän satsar idag på större 
enheter för att på så vis öka samordningsvinster och resursutnyttjande. Margeretegärdes 
placering i närheten av Uddevalla gymnasium kan ge flera möjligheter. Vidare beskriver 
utredningen hur eleverna idag fördelas på de fem högstadieskolorna, samt hur många 
elever som idag studerar på Margeretegärde på IM-programmet. Resultatet av 
utredningen är att många frågor kring detaljer återstår och att djupare studier är 
nödvändiga innan nämnden kan fatta beslut om en förändrad struktur för grundskolan.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12 
Utredning av förändring av grundskolans struktur      

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna Utredning av förändring av grundskolans struktur,  
 
att ge Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad förstudie 
utifrån utredningens frågeställningar samt  
 
att arbetet med förstudien redovisas för nämnden löpande 
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Handläggare 

Planeringsstrateg Anna Kern 

Telefon +46522696852 

anna.kern@uddevalla.se 

 

Återrapport Förändring av grundskolans struktur 

Sammanfattning 

Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen att höjda 

kunskapsresultaten i grundskolan. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige och 

nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott gällande 

måluppfyllelsen – trots stora kompensatoriska insatser. Barn- och utbildnings-

förvaltningen beskriver i denna utredning en omvärldsanalys, hur Uddevallas elev-

strömningar ser ut idag fördelat på antalet högstadium samt ger fler frågeställningar till 

fördjupade studier.  Många kommuner och fristående huvudmän satsar idag på större 

enheter för att på så vis öka samordningsvinster och resursutnyttjande. Margeretegärdes 

placering i närheten av Uddevalla gymnasium kan ge flera möjligheter. Vidare beskriver 

utredningen hur eleverna idag fördelas på de fem högstadieskolorna, samt hur många 

elever som idag studerar på Margeretegärde på IM-programmet. Resultatet av 

utredningen är att många frågor kring detaljer återstår och att djupare studier är 

nödvändiga innan nämnden kan fatta beslut om en förändrad struktur för grundskolan.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12 

Utredning av förändring av grundskolans struktur       
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utifrån utredningens frågeställningar samt  

 

att arbetet med förstudien redovisas för nämnden löpande       
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Förvaltningschef Planeringsstrateg  
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Utredning av förändring av grundskolans struktur  
 

1. Bakgrund 

Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen att höjda 

kunskapsresultaten i grundskolan. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige 

och nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott 

gällande måluppfyllelsen – trots stora kompensatoriska insatser. 

Både Hovhultsskolan och Ramnerödsskolans 7-9-verksamhet skulle - i ett bästa 

scenario- kunna brytas upp och eleverna placeras i mer heterogena elevgrupper. 

Genom ett långsiktigt strategiskt arbete som påbörjas omgående kan effekter nås som 

skulle innebär mindre segregerade skolmiljöer och en resursfördelning som mer 

effektfullt kan gynna likvärdig skola och därmed högre måluppfyllelse. 

I Sverige har alla idag möjlighet att fritt välja skola – både till kommunala samt 

fristående skolor. Mer och mer forskning visar idag på att detta system bidrar till en 

ökad skolsegregation nationellt. Detta ses också tydligt i Uddevalla kommun där 

vårdnadshavare alltmer gör medvetna val av skola. I Ramnerödsskolans fall söker sig 

fler och fler vårdnadshavare sig från skolan beroende på skolans negativa rykte och 

det omgivande samhällets bild av verksamheten.  

Ett friställande av lokalerna i HCB öppnar unika möjligheter för skolverksamheten i 

Uddevalla kommun. Detta kan innebära att barn- och utbildningsnämnden kan fatta 

beslut om en mycket kraftfull åtgärd för att bryta en etablerade skolsegregationen.  

Förvaltningen bedömer att lokalerna i HCB möjliggör att gymnasieskolans verksamhet 

i Margretegärdeskolan kan omlokaliseras. Idag är detta skolhus renodlat mot 

gymnasieskolans IM-program (Introduktionsprogram) som består av elever som inte 

klarat att komma på nationella program. En omlokalisering till HCB kan innebära att 

möjligheten till en mer blandad verksamhet uppstår.  

Grundskoleutredningen visar på ett framtida behov av en centralt belägen grundskola. 

I det fall Margretegärdeskolan frigörs kan dessa lokaler disponeras av grundskolan, 
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vilket då innebär en fullgod central grundskola under den period då de långsiktiga 

lokalfrågorna utreds och beslutas. 

Förvaltningen bedömer även att genomförandet av en ny struktur inom grundskolan 

ger möjlighet att lämna andra lokaler och därmed sänka lokalkostnader och skapa en 

mer optimerad lokalanvändning. Detta behöver utredas vidare. 

 

2. Syfte och mål 

Denna utrednings syfte är att belysa de frågeställningar som nämnden beslutade med 

anledning av sitt inriktningsbeslut för en ny skolstruktur för grundskolan i Uddevalla. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 191210 följande (§154 Dnr BUN 

2019/01214): 
 

att   

ge förvaltningen i uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till 

lokalmöjligheter i HCB samt Margretegärdeskolan 

 

att 

ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att göra nödvändiga 

revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, förskolan samt gymnasieskolan 

 

att 

ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, göra nödvändiga revideringar i 

investeringsplanen 

 

att 

ge förvaltningen i uppdrag att återredovisa arbetet vid nämndens sammanträde i 

februari 2020 

 

 

3. Utredning 

Nämndens beslut vid sammanträdet 191210 var att ge Barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att i enlighet med att-satserna ovan, utreda 

möjligheter till en ny skolstruktur, samt göra nödvändiga revideringar i 

lokalförsörjningsplaner såväl som investeringsplaner och redovisa arbetet vid 

nämndens sammanträde i februari 2020. 

Denna första utredning kan på grund av tidsskäl inte återge några detaljer kring de 

första frågeställningarna utan endast på övergripande nivå beskriva de förutsättningar 

som Barn- och utbildningsförvaltningen kan se idag, samt redogöra för en 
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omvärldsanalys och bidra med ytterligare frågeställningar. 

Uddevalla kommun har i sin investeringsplan en önskad centrumskola, som skall 

byggas i syfte att öka kapaciteten utifrån befolkningsökningen. I samband med att 

lokalerna för HCB sägs upp och att gymnasiet kan ta dem i besittning ges nya 

möjligheter för gymnasiet att organisera sin undervisning i byggnaden Sinclair på 

Östergatan 18 i Uddevalla. 

Margeretegärde hyser idag 274 (av totalt 333) elever på IM-programmet och när 

gymnasiet får tillgång till hela Sinclair möjliggörs en annan schemaläggning för elever 

och personal. Margeretegärde kan därför bli disponibel för grundskolan och därmed 

avlasta den ”trångboddhet” som nu råder. 

För att möjliggöra denna förändring i skolstruktur krävs ytterligare fördjupade 

kunskaper kring ekonomi, personal, lokalytor, elevströmningar och 

upptagningsområden samt risk- och konsekvensanalyser.  

Sedan inriktningsbeslutet fattades i december har Barn- och utbildningsförvaltningen 

gjort följande sammanställning utifrån följande rubriker:  

 Omvärldsanalys – exempel från andra kommuner 

 Uddevallas skolor och elevströmningar idag 

 Frågeställningar för fördjupade förstudie 

 

Omvärldsanalys 

Flera kommuner i Sverige har idag ett högstadium lokaliserat i direkt anslutning till 

eller mycket nära en gymnasieskola. Genom att bygga grundskolans senare år intill 

befintlig, eller ny gymnasieskola så möjliggörs samlokaliseringsvinster i form av 

lokalutnyttjande samt möjligheter till att gemensam schemaläggning och personal. 

Vidare förespråkar man möjligheter till elevers lärande och där grundskolan-, 

respektive gymnasieskolan kan erbjuda stöd och hjälp för elever som antingen har 

kommit långt i ämnena eller behöver extra stöd med grunderna. 

Det har i vissa kommuner framförts oro från medborgare kring att yngre tonåringar 

vistas i samma miljöer som äldre tonåringar, en debatt som på många vis liknar den 

som ibland finns gällande F-9-skolor. 

Erfarenheterna från professionellt håll är dock att de äldre eleverna ofta månar om de 

yngre och att i den mån kränkningar äger rum, oftare sker i grupper där elever är 

jämnåriga. Det finns exempel på fristående skolor i Sverige som har hela utbildningen 

i ett campus, där F-9 och gymnasium ligger i direkt anslutning till varandra. I Lunds 
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kommun har man så sent som i december 2019 fattat beslut om att samlokalisera den 

nya gymnasieskolan Heddagymnasiet, med en grundskola.
1
  

I Nacka är arbetet i full gång med att bygga en skola från förskoleklass till och med 

gymnasiet.
2
  

Inte bara kommuner ser möjligheter med att bygga grundskola och gymnasium i 

anslutning till varandra. Fridaskolan, som även är etablerad i Uddevalla, planerar för 

ett gymnasium i direkt anslutning till sin grundskola i Mölnlycke utanför Göteborg.
3
 I 

Sundbyberg öppnade i höstas Stiftelsen Viktor Rydbergs grundskola 7-9 sina portar 

för gymnasieelever och kommer de närmaste åren att succesivt öka sitt elevantal. 

Skolan kommer att organiseras utifrån ett åk 7 – gymnasiet-perspektiv och kommer 

fullt utbyggt att rymma 1100 elever.
4
 

Inom stadsplaneringen konstaterar man att det fria skolvalet, befolkningsökningen och 

kommuners ekonomi är parametrar som påverkar hur och var skolorna byggs i 

samhället. Boverket beskriver i en rapport från 2017, ”Skolans nya plats i staden”, hur 

kommunernas huvudstrategi är att bygga större skolor i kombination med en kompakt 

stadsutveckling. Högstadieskolorna lokaliseras i högre grad i centrala lägen, medan 

perifera stadsdelar undviks. En vanlig intention enligt denna utredning är att 

samutnyttja lokaler och parkmark utifrån krav på effektivisering. Rapportens 

övergripande slutsats är att dessa ambitioner kan bli bättre integrerad med den 

strategiska fysiska planeringen.
5
 

Förutom perspektivet på fysisk placering och möjligheter kring samutnyttjande av 

lokaler och personalresurser sätts även fokus på vissa elevers sårbarhet vid övergång 

mellan grundskola och gymnasium.  

Elevernas resultat på gymnasiet beror till stor del hur de lyckats i grundskolan och 

övergångarna mellan grundskola och gymnasium kan vara problematiskt för en del 

tonåringar. Då ställs stora krav på både den avlämnande grundskolan och den 

mottagande gymnasieskolan för att eleverna skall få bästa möjliga start på 

gymnasieåren. 

Denna styrkedja uppmärksammas på fler och fler håll i skolsverige, då den andel 

elever som misslyckas på gymnasiet riskerar att hamna i ett utanförskap både 

                                                 
1
 https://www.lund.se/utbildning--forskola/gymnasieskola/ny-gymnasieskola/ 

 
2
 https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2017/05/ny-skola-for--1-300-elever-borjar-byggas 

 
3
 https://www.gp.se/nyheter/västsverige/ny-gymnasieskola-startar-i-mölnlycke-nästa-år-1.18773351 

 
4
 https://mitti.se/nyheter/vaxer-sundbybergs-gymnasium/?omrade=sundbyberg 

 
5
 Boverket ”Skolans nya plats i staden – kommuners anpassning till skolvalet och urbana stadsbyggnadsprinciper”, 

Rapport 2017:16  

https://www.lund.se/utbildning--forskola/gymnasieskola/ny-gymnasieskola/
https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2017/05/ny-skola-for--1-300-elever-borjar-byggas
https://www.gp.se/nyheter/västsverige/ny-gymnasieskola-startar-i-mölnlycke-nästa-år-1.18773351
https://mitti.se/nyheter/vaxer-sundbybergs-gymnasium/?omrade=sundbyberg
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ekonomiskt och socialt. I Tierp har man exempelvis sett över den inre organisationen 

mellan grundskola och gymnasium för att öka elevers möjligheter till goda skolresultat 

på gymnasiet.
6
 

Uddevallas skolor och elevströmningar idag 

Idag har Uddevalla kommun fem högstadieskolor, varav en skola är en 6-9-skola. De 

har idag 1644 elever i årskurs 7-9 (åk 6 är inte inräknad då den tillhör mellanstadiet). 

För enkelhetens skull är skolornas sammanställning i följande tabell baserade på 

fördelningen av åk 7-9 och inte utifrån enhet. Västerskolan har till exempel två 

enheter. 

 

Skola Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt 

per 

skola 

Levererande skolor 

Linnéaskolan 85 77 92 254 Ljungskile, Forshälla 

Norgårdenskolan 7-

9 

151 142 161 454 Bokenäs, Hogstorp, 

Herrestad, Norgården F-6 

 

Ramnerödsskolan 65 80 84 229 Norrskolan, Dalaberg och 

Hovhult 

 

Sommarhemsskolan 

7-9 

 

120 112 116 348 Lane-Ryr, Äsperöd och 

Sommarhemmet F-6 

Västerskolan 7-9 130 111 118 229 Unneröd, Sandersdal 

Totalt antal elever 551 522 571 1644  

Idag är lokalbehovet stort på samtliga skolor utom Ramnerödsskolan. Antalet elever 

förväntas öka de närmaste åren, för att senare minska något, men i takt med att 

inflyttningen ökar till Uddevalla kommun förväntas prognoserna för framtiden att vara 

i underkant. 

 

 

 

                                                 
6
 https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/en-valmaende-skola-bygger-pa-tillit/ 

 

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/en-valmaende-skola-bygger-pa-tillit/
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Resultat och demografi 

Skolorna ovan redovisar olika resultat både mellan skolor och emellanåt mellan 

årskullar. Andelen elever som inte når gymnasiebehörighet och därför hänvisas att gå 

på IM-programmet första året på gymnasiet är 19 procent. Uddevalla kommun ligger 

därmed i snitt i jämförelse med andra kommuner i landet. När skolorna jämförs inom 

Uddevalla kommun så visar det sig att bostadssegregationen ofta sammanfaller med 

elevernas resultat, men det är inte så enkelt att det är en orsak som påverkar elevernas 

betyg.  

Skolinspektionen har i sin rapport ”Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens 

negativa effekter i skolväsendet”, konstaterat följande: ”Skillnaderna mellan de högst och lägst 

presterande eleverna har blivit större såväl mellan skolor som mellan grupper av elever, ibland på 

en och samma skola. I den senaste PISA-rapporten bedömer dock Skolverket att spridningen 

mellan skolor med avseende på elevers socialekonomiska bakgrund (skolsegregationen) är liten i 

Sverige, vid en internationell jämförelse.”
7
 Samtidigt beskriver rapporten hur flera kommuner 

aktivt arbetat med ekonomiska resursfördelningsmodeller för att kompensera för de faktorer som 

kan påverka elevernas skolresultat. Förutom de ekonomiska satsningar som gjorts så redovisar 

rapporten exempel på kommuner som på andra sätt försökt att motverka bostadssegregationens 

effekter. Det har exempelvis handlat om att kommunen förändrat upptagningsområde till närmaste 

skola i samband med nybyggnation eller ombyggnation av skola. 

 

Resultaten kring dessa insatser har dock varit svåra att mäta då dessa förändringar gjorts samtidigt 

som man även satsat på andra insatser, som tex mer språkinriktad undervisning. 

Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens rapport att kommunerna förvisso är ambitiösa i sina 

insatser, men att analysen av resultatet många gånger är bristfälligt. Få kommuner uppger 

exempelvis vad som möjliggörs genom mindre undervisningsgrupper eller om dessa grupper är 

avsedda för mer specifika elevgrupper, eller del av generella insatser. 

Behov av fördjupande förstudier 

Då detta endast är en mycket övergripande bild av nuläget så konstaterar barn- och 

utbildningsförvaltningen att det finns behov av att göra en fördjupad studie kring 

möjligheterna att låta Margeretgärde utgöra den centrumskola som efterfrågats. 

Följande frågeställningar behöver klargöras: 

 Margeretegärdes kapacitet behöver bedömas 

 HCB:s kapacitet behöver bedömas 

 Investeringsplanen behöver ses över 

                                                 
7
 Skolinspektionen, ”Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet”, 

Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 



 

 

 

 
 

 
Utredningsuppdrag 7 (7) 

2020-02-10 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

 Ekonomisk påverkan behöver utredas 

 Behov av ombyggnationer behöver fastställas  

 Behov av specialsalar, matsal samt idrottssal behöver klargöras 

 Elevers upptagningsområde behöver ses över 

 Gymnasiets möjligheter till schemaläggning och resursfördelning 

 Grundskolans möjligheter till schemaläggning och resursfördelning 

 Grundskolans och gymnasiets möjligheter till samlokalisering/samordning  

 Hur Margeretegärde påverkar de andra högstadieskolorna  

 Hur skolstrukturen påverkar de skolor som levererar till högstadiet, det vill 

 säga låg- och mellanstadiet 

 Vilka möjligheter som öppnas för grundskolan respektive gymnasiet 

 Vilka utmaningar som behöver lösas 

 Vad forskningen visar är gynnsamma effekter av önskad skolstruktur 

 Tidsperspektiv behöver klargöras 

 

Av svaren på frågeställningarna ovan kan säkert ytterligare frågor uppkomma, 

vilket betyder att det kommer att krävas en fördjupad förstudie kring en förändrad 

skolstruktur innan erforderliga beslut kan fattas. 
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§ 154 Dnr BUN 2019/01214  

Förändring grundskolans struktur - Inriktningsbeslut 

Sammanfattning 

Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen att höja 

kunskapsresultaten i grundskolan. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige och 

nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott gällande 

måluppfyllelsen – trots stora kompensatoriska insatser. 

 

Både Hovhultsskolan och Ramnerödsskolans 7-9-verksamhet skulle - i ett bästa 

scenario- kunna brytas upp och eleverna placeras i mer heterogena elevgrupper.  

Genom ett långsiktigt strategiskt arbete som påbörjas omgående kan effekter nås som 

skulle innebär mindre segregerade skolmiljöer och en resursfördelning som mer 

effektfullt kan gynna likvärdig skola och därmed högre måluppfyllelse. 

 

I Sverige har alla idag möjlighet att fritt välja skola – både till kommunala samt 

fristående skolor. Mer och mer forskning visar idag på att detta system bidrar till en 

ökad skolsegregation nationellt. Detta ses också tydligt i Uddevalla kommun där 

vårdnadshavare alltmer gör medvetna val av skola. I Ramnerödsskolans fall söker sig 

fler och fler vårdnadshavare sig från skolan beroende på skolans negativa rykte och det 

omgivande samhällets bild av verksamheten.  

Förvaltningen menar att en skolas rykte är något som formas i det omgivande samhället 

och därför något som är mycket svårt att påverka. Sannolikheten att en ombyggnation 

av skolan tillsammans med positiv marknadsföring skulle vända samhällets bild av 

skolan bedömer förvaltningen som ytterst liten. Även tillskapande av lokal profil 

bedöms endast ge små marginella effekter. Slutsatsen blir då att den betydande satsning 

och investering som Uddevalla kommun gör på Ramnerödsskolan löper mycket stor risk 

att bli misslyckad. 

 

Ett friställande av lokalerna i HCB öppnar unika möjligheter för skolverksamheten i 

Uddevalla kommun. Detta kan innebära att barn- och utbildningsnämnden kan fatta 

beslut om en mycket kraftfull åtgärd för att bryta den etablerade skolsegregationen.  

Förvaltningen bedömer att lokalerna i HCB möjliggör att gymnasieskolans verksamhet i 

Margretegärdeskolan kan omlokaliseras. Idag är detta skolhus renodlat mot 

gymnasieskolans IM-program (Introduktionsprogram) som består av elever som inte 

klarat att komma in på nationella program. En omlokalisering till HCB kan innebära att 

möjligheten till en mer blandad verksamhet uppstår.  

Grundskoleutredningen visar på ett framtida behov av en centralt belägen grundskola. I 

det fall Margretegärdeskolan frigörs kan dessa lokaler disponeras av grundskolan, vilket 

då innebär en fullgod central grundskola under den period då de långsiktiga 

lokalfrågorna utreds och beslutas. 

Förvaltningen bedömer även att genomförandet av en ny struktur inom grundskolan ger 

möjlighet att lämna andra lokaler och därmed sänka lokalkostnader och skapa en mer 

optimerad lokalanvändning. Detta behöver utredas vidare. 
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Forts. § 154 
 

Förvaltningen begär därför att barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett fortsatt 

arbete med fokus på en förändrad skolstruktur inom grundskolan. 

 

De möjligheter som ett friställande av lokalerna på HCB ger öppnar unika möjligheter 

för att aktivt besluta om en förändring av skolstrukturen som kan ge reella möjligheter 

att bryta stora delar av nuvarande segregerade skolstruktur. Detta kan ge ökad trygghet 

och studiero i skolans verksamhet, öka inkluderingen, öka den språkliga och 

samhälleliga integrationen med minskat utanförskap som följd. Detta kan också på sikt 

ge positiva samhällseffekter med minskad skadegörelse och brottslighet. De 

samhällsekonomiska effekterna för Uddevalla kommun, andra myndigheter och det 

omgivande samhället bedöms som stora men kan i detta läge inte beräknas. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Yrkanden 

Camilla Olsson (C) lämnar för ledamöterna i (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar: 

ändringsyrkande att i attsatserna 2 och 3 ändra från att göra till att utreda.  

Cecilia Sandberg (S): Bifall till Camilla Olsson (C) m.fl. ändringsyrkande. 

Martin Pettersson (SD) för ledamöterna i (SD): Bifall till Camilla Olsson (C) m.fl. 

ändringsyrkande.  

Niklas Moe (M): Bifall till Camilla Olsson (C) m.fl. ändringsyrkande.  

Cecilia Sandberg (S): Tilläggsyrkande ”att inte lägga ner några skolor utan att utveckla 

de skolor vi har”. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Olsson (C) m.fl. 

ändringsyrkande i attsatserna 2 och 3 och finner att barn och utbildningsnämnden 

beslutar enligt Camilla Olsson (C) m.fl. ändringsyrkande.  

 

Ordförande ställer proposition på Cecilia Sandbergs (S) tilläggsyrkande ”att inte lägga 

ner några skolor utan att utveckla de skolor vi har” och finner att barn och 

utbildningsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till 

lokalmöjligheter i HCB samt Margretegärdeskolan 

 

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, förskolan samt gymnasieskolan 

 

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i investeringsplanen 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 154 
 

att ge förvaltningen i uppdrag att återredovisa arbetet vid nämndens sammanträde i 

februari 2020    

  

Reservation 

Cecilia Sandberg (S) noterar till protokollet att Socialdemokraterna återkommer med en 

skriftlig reservation.  

 

 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-12-16 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Samtliga verksamhetskontor BoU  

Strateg Kommunledningskontoret    

 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr BUN 2019/01231  9 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort 
vid GLA 

Sammanfattning 
Stefan Eliasson (SD) lämnar som tjänstgörande ersättare in ledamotsinitiativ gällande 
truckkort vid GLA 2019-11-21. I initiativet framförs att elever i vissa utbildningar har 
behov av truckkort för att lättare få plats på företag inom vissa branscher. 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-10 § 155 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten samt kostnaden för en 
truckkortsutbildning samt  
att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 
  
Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer gjort 
en utredning som kommit fram till följande:  
Truckkort kan ges som en kurs inom gymnasieutbildning inom fordonsprogrammet som 
ingående i utbildningen. Inom övriga nationella program ges inte denna utbildning om 
inte ett särskilt rektorsbeslut föreligger. Inom vissa yrken kan ett truckkort vara 
användbart under APL. Inom skolförlagda utbildningar och inom lärlingsutbildning kan 
det vara brist på lämpliga APL platser. Om elev har truckkort kan möjligheter till APL 
platser i vissa fall öka. Kostnader för truckkort är mellan 1500-3000kr/elev. Den lägre 
kostnaden gäller om skolan har egen utbildare.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort vid GLA  
Protokollsutdrag 2019-12-10 § 155 Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) 
angående truckkort vid GLA       

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att erbjudande om kurs för truckkort kan ges till elever om rektor bedömer att det är en 
förutsättning för att en APL plats skall kunna användas.   
  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-02-07 Dnr BUN 2019/01231 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson 

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort 

vid GLA 

Sammanfattning 

Stefan Eliasson (SD) lämnar som tjänstgörande ersättare in ledamotsinitiativ gällande 

truckkort vid GLA 2019-11-21. I initiativet framförs att elever i vissa utbildningar har 

behov av truckkort för att lättare få plats på företag inom vissa branscher. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-10 § 155 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten samt kostnaden för en 

truckkortsutbildning samt  

att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 

  

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer gjort 

en utredning som kommit fram till följande:  

Truckkort kan ges som en kurs inom gymnasieutbildning inom fordonsprogrammet som 

ingående i utbildningen. Inom övriga nationella program ges inte denna utbildning om 

inte ett särskilt rektorsbeslut föreligger. Inom vissa yrken kan ett truckkort vara 

användbart under APL. Inom skolförlagda utbildningar och inom lärlingsutbildning kan 

det vara brist på lämpliga APL platser. Om elev har truckkort kan möjligheter till APL 

platser i vissa fall öka. Kostnader för truckkort är mellan 1500-3000kr/elev. Den lägre 

kostnaden gäller om skolan har egen utbildare.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort vid GLA  

Protokollsutdrag 2019-12-10 § 155 Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) 

angående truckkort vid GLA        

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att erbjudande om kurs för truckkort kan ges till elever om rektor bedömer att det är en 

förutsättning för att en APL plats skall kunna användas.  

 

   

 

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-01-22 Dnr BUN 2019/01231 

  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef  Verksamhetschef Uddevalla  

  gymnsieskola 

Skickas till 

Gymnasiekontoret  

Stefan Eliasson  



2019-11-18 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson SD 

Truckkort vid GLA 

Till Barn och utbildningsnämnden 

Efter att deltagit vid lokalt programråd på Östrabo skolan så diskuterades att elever i vissa 
utbildningar har behov av truckkort för att lättare få plats på företag inom vissa branscher. 

Vi vill att förvaltningen utreder möjligheten samt kostnaden för en truckkortsutbildning . 

Stefan Eliasson sverigedemokraterna Uddevalla 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr BUN 2019/01231  

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort 
vid GLA 

Sammanfattning 

Stefan Eliasson (SD) lämnar som tjänstgörande ersättare in ledamotsinitiativ gällande 

truckkort vid GLA 2019-11-21. 

  

Initiativet framför att elever i vissa utbildningar har behov av truckkort för att lättare få 

plats på företag inom vissa branscher.        

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort vid GLA      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten samt kostnaden för en 

truckkortsutbildning samt  

  

att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 

 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-12-16 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Gymnasiekontoret  

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr BUN 2019/01230  10 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, 
busskort och övernattning vid GLA 

Sammanfattning 
Stefan Eliasson (SD) lämnar som tjänstgörande ersättare in ledamotsinitiativ gällande 
resor, busskort och övernattning vid GLA 2019-11-21.  
 
I initiativet framförs att elever på GLU/GLA enbart kan få reseersättning, busskort eller 
hjälp med övernattning men inte kombinerat. Det blir ekonomiskt tufft för elever som 
får plats på företag som är etablerade utanför Uddevalla kommun. Initiativlämnaren 
menar att det skulle underlätta för dessa elever om de har möjlighet att kombinera 
reseersättning/busskort med övernattning. Dessutom framförs att fler eventuellt då får 
möjlighet att ta plats på företag utanför kommunen 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 2019-12-10 § 156 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att kombinera ersättning för 
resor/busskort med övernattning samt lämna en kostnadsbedömning av detsamma samt  
att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 
 
Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer 
utrett initiativet och framför att frågan gäller ersättningar till elev inom 
lärlingsutbildning med lön (GLA). Elever som går ordinarie lärlingsutbildning får det 
förstärkta studiebidraget med 1000 kr/månad för resor samt matersättning. Överstiger 
kostnaden detta belopp ersätter skolan. 
 
Elev inom GLA har lön från företaget som består av 5-6 tkr i åk 1 och 7-8 tkr i åk 2-3. 
GLA elever får ingen ersättning för resor och mat utan de bekostar det själva. Skolan 
har inte ersatt eventuellt boende som regel utan endast undantagsvis om en APL plats 
inte kan nås på annat sätt samt att alternativplats helt saknas. En kostnadsbedömning i 
nuläget är inte möjligt att göra då detta inte är ett ordinariealternativ utan endast sker 
undantagsvis.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, busskort och övernattning 
vid GLA 
Protokollsutdrag 2019-12-10 § 156 Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) 
angående resor, busskort och övernattning vid GLA    

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att det skall vara möjligt för elev inom GLU/GLA att få ersättning för övernattning 
samt  
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 26 
 
att dessa frågor avgörs av enskild rektor utifrån särskilt styrkta behov för att 
utbildningen skall kunna genomföras av eleven på den plats där företaget finns och där 
kollektivtrafik inte utgör ett alternativ. Denna bedömning kan göras för elever inom 
såväl ordinarie lärlingsutbildning som inom GLA.      
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-02-07 Dnr BUN 2019/01230 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson 

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, 

busskort och övernattning vid GLA 

Sammanfattning 

Stefan Eliasson (SD) lämnar som tjänstgörande ersättare in ledamotsinitiativ gällande 

resor, busskort och övernattning vid GLA 2019-11-21.  

 

I initiativet framförs att elever på GLU/GLA enbart kan få reseersättning, busskort eller 

hjälp med övernattning men inte kombinerat. Det blir ekonomiskt tufft för elever som 

får plats på företag som är etablerade utanför Uddevalla kommun. Initiativlämnaren 

menar att det skulle underlätta för dessa elever om de har möjlighet att kombinera 

reseersättning/busskort med övernattning. Dessutom framförs att fler eventuellt då får 

möjlighet att ta plats på företag utanför kommunen 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 2019-12-10 § 156 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att kombinera ersättning för 

resor/busskort med övernattning samt lämna en kostnadsbedömning av detsamma samt  

att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 

 

Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer 

utrett initiativet och framför att frågan gäller ersättningar till elev inom 

lärlingsutbildning med lön (GLA). Elever som går ordinarie lärlingsutbildning får det 

förstärkta studiebidraget med 1000 kr/månad för resor samt matersättning. Överstiger 

kostnaden detta belopp ersätter skolan. 

 

Elev inom GLA har lön från företaget som består av 5-6 tkr i åk 1 och 7-8 tkr i åk 2-3. 

GLA elever får ingen ersättning för resor och mat utan de bekostar det själva. Skolan 

har inte ersatt eventuellt boende som regel utan endast undantagsvis om en APL plats 

inte kan nås på annat sätt samt att alternativplats helt saknas. En kostnadsbedömning i 

nuläget är inte möjligt att göra då detta inte är ett ordinariealternativ utan endast sker 

undantagsvis.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-02-07 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, busskort och övernattning 

vid GLA 

Protokollsutdrag 2019-12-10 § 156 Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) 

angående resor, busskort och övernattning vid GLA     



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-01-22 Dnr BUN 2019/01230 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att det skall vara möjligt för elev inom GLU/GLA att få ersättning för övernattning 

samt  

 

att dessa frågor avgörs av enskild rektor utifrån särskilt styrkta behov för att 

utbildningen skall kunna genomföras av eleven på den plats där företaget finns och där 

kollektivtrafik inte utgör ett alternativ. Denna bedömning kan göras för elever inom 

såväl ordinarie lärlingsutbildning som inom GLA.       

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef  Verksamhetschef Uddevalla  

  gymnasieskola 

Skickas till 

Gymnasiekontoret  

Stefan Eliasson  



---~~ ~ttertj~/J;"~M 
/ .. 

2019-11-18 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson SO 

Resor, busskort och övernattning vid GLA 

Till Barn och utbildningsnämnden 

Efter att deltagit vid lokalt programråd på Östrabo skolan så diskuterades att elever på GLU/GLA 
enbart kunde få antingen reseersättning, busskort och hjälp med övernattning men inte 
kombinerat. När elever får plats på företag som är etablerade utanför vår kommun så blir det 
ekonomiskt tufft för eleven med långa resor. Om det fanns möjlighet för elever att kombinera 
reseersättning/busskort med övernattning så skulle detta underlätta för eleven och att eventuellt 
fler får möjlighet att ta plats på företag utanför kommunen. 

Vi vill att förvaltningen utreder möjligheten att kombinera ovan nämnda ersättningar samt en 
kostnadsbedömning av detsamma. 

Stefan Eliasson sverigedemokraterna Uddevalla 

[Skriv här] [Skriv här) [Skriv här] 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr BUN 2019/01230  

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, 
busskort och övernattning vid GLA 

Sammanfattning 

Stefan Eliasson (SD) lämnar som tjänstgörande ersättare in ledamotsinitiativ gällande 

resor, busskort och övernattning vid GLA 2019-11-21.  

 

Initiativet framför att elever på GLU/GLA enbart kan få reseersättning, busskort eller 

hjälp med övernattning men inte kombinerat. Det blir ekonomiskt tufft för elever som 

får plats på företag som är etablerade utanför Uddevalla kommun. Initiativlämnaren 

menar att det skulle underlätta för dessa elever om de har möjlighet att kombinera 

reseersättning/busskort med övernattning. Dessutom framförs att fler eventuellt då får 

möjlighet att ta plats på företag utanför kommunen.        

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, busskort och övernattning 

vid GLA     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att kombinera ersättning för 

resor/busskort med övernattning samt lämna en kostnadsbedömning av detsamma samt  

  

att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 

 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-12-16 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Gymnasiekontoret 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr BUN 2019/01229  11 

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående 
delprov för frisörelever  

Sammanfattning 
Hampus Marcusson (S) lämnar som tjänstgörande ersättare för S-gruppen i barn och 
utbildningsnämnden in ledamotsinitiativ gällande delprov för frisörelever 2019-11-21.   
Initiativlämnaren menar att eleverna inom Uddevalla gymnasieskola får bekosta det 
delprov som krävs för att bli frisör med gesällbrev själva eller genom sina föräldrar. 
Vidare framförs att det har skett en minskning av antalet frisörelever som under sin 
skoltid gör delprovet de senaste åren, vilket leder till att de har svårare att bli anställda 
på en frisörsalong efter att de tagit gymnasieexamen.  
 
Den Socialdemokratiska gruppen i Barn och utbildningsnämnden föreslår att 
förvaltningen ges i uppdrag: 
att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle kosta att erbjuda delprovet 
kostnadsfritt för de elever som har uppnått tillräckliga kunskapskrav för att kunna 
genomföra provet.         
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 2019-12-10 § 157 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle 
kosta att erbjuda delprovet kostnadsfritt för de elever som har uppnått tillräckliga 
kunskapskrav för att kunna genomföra provet samt  
att ovanstående utredningar redovisas till nämnden senast i februari 2020   
 
Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer 
utredd frågan och framför att skolan inte ersätter kostnader för det eftergymnasiala 
delprovet för att få gesällbrev inom frisör idag då det inte ingår i den obligatoriska 
utbildningen. Antal elever som berörs är ca.  10-15 elever/år som tar studenten från 
frisörprogrammet. Delprov 1 kostar 2000 kr/elev. Provet erbjuds under åk 3 av 
frisörföretagarna och samordnas av skolan. Gesällbrev avläggs efter 1,5-2 år efter 
gymnasieexamen. Delproven är flera och traditionen är att frisörorganisationen erbjuder 
detta första steg under åk 3. Om skolan skulle bekosta detta är det ca. 30 tkr/år. 
Kostnaden ryms inte inom rektorsenhetens budget idag.    

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07.  
Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående delprov för frisörelever 
Protokollsutdrag 2019-12-10 § 157 Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) 
angående delprov för frisörelever  
    

  



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 27 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att med hänvisning till barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07 
anse ledamotsinitiativet från Hampus Marcusson (S) angående delprov för frisörelever 
besvarat.  
  



 

 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2)

2020-02-07 Dnr BUN 2019/01229

  

 

Handläggare 
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson 
Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående 
delprov för frisörelever  

Sammanfattning 
Hampus Marcusson (S) lämnar som tjänstgörande ersättare för S-gruppen i barn och 
utbildningsnämnden in ledamotsinitiativ gällande delprov för frisörelever 2019-11-21.   
Initiativlämnaren menar att eleverna inom Uddevalla gymnasieskola får bekosta det 
delprov som krävs för att bli frisör med gesällbrev själva eller genom sina föräldrar. 
Vidare framförs att det har skett en minskning av antalet frisörelever som under sin 
skoltid gör delprovet de senaste åren, vilket leder till att de har svårare att bli anställda 
på en frisörsalong efter att de tagit gymnasieexamen.  
 
Den Socialdemokratiska gruppen i Barn och utbildningsnämnden föreslår att 
förvaltningen ges i uppdrag: 
att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle kosta att erbjuda delprovet 
kostnadsfritt för de elever som har uppnått tillräckliga kunskapskrav för att kunna 
genomföra provet.         
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 2019-12-10 § 157 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle 
kosta att erbjuda delprovet kostnadsfritt för de elever som har uppnått tillräckliga 
kunskapskrav för att kunna genomföra provet samt  
att ovanstående utredningar redovisas till nämnden senast i februari 2020   
 
Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer 
utredd frågan och framför att skolan inte ersätter kostnader för det eftergymnasiala 
delprovet för att få gesällbrev inom frisör idag då det inte ingår i den obligatoriska 
utbildningen. Antal elever som berörs är ca.  10-15 elever/år som tar studenten från 
frisörprogrammet. Delprov 1 kostar 2000 kr/elev. Provet erbjuds under åk 3 av 
frisörföretagarna och samordnas av skolan. Gesällbrev avläggs efter 1,5-2 år efter 
gymnasieexamen. Delproven är flera och traditionen är att frisörorganisationen erbjuder 
detta första steg under åk 3. Om skolan skulle bekosta detta är det ca. 30 tkr/år. 
Kostnaden ryms inte inom rektorsenhetens budget idag.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07.  
Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående delprov för frisörelever 
Protokollsutdrag 2019-12-10 § 157 Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) 
angående delprov för frisörelever  
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Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att med hänvisning till barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07 
anse ledamotsinitiativet från Hampus Marcusson (S) angående delprov för frisörelever 
besvarat.  
 
   
 
 
 
 
Staffan Lindroos Stefan Einarsson 
Förvaltningschef Verksamhetschef gymnasieskola 

Skickas till 
Gymnasiekontoret  
Hampus Marcusson (S) 



  

 

Ledamotsinitiativ angående delprov för frisörelever 
 

Vi Socialdemokrater anser att alla elever som lämnar våra gymnasieskolor skall vara välrustade för 

att kunna gå ut i arbetslivet eller till en vidareutbildning inom universitet/högskola.  

Gymnasieskolan kan inte ge alla våra elever den spetskompetens som efterfrågas inom alla yrken, 

men vi kan se till att det finns en stabil och säker grund att bygga vidare på.  

För att kunna bli en frisör med gesällbrev krävs att ett delprov görs för att säkerställa att personen 

som aspirerar till att bli frisör besitter de kunskaper som krävs i yrkesutövningen.  

I nuläget så får eleverna inom Uddevalla gymnasieskola bekosta delprovet själva eller genom sina 

föräldrar. Provet sker under andra halvan av det tredje gymnasieåret, ett år där det redan finns stora 

kostnader i form av studentmössa, studentkläder och annat som hör till att gå ut i vuxenlivet. För de 

personer och familjer där det kämpas varje månad och varje dag med att få ekonomin att gå ihop så 

blir detta en extrakostnad som alla inte kan ha råd med.  

De senaste åren har det skett en minskning i antalet frisörelever som under sin skoltid gör delprovet 

vilket leder till att de har svårare att bli anställda på en frisörsalong efter att de tagit 

gymnasieexamen.  

Den Socialdemokratiska gruppen i Barn-och utbildningsnämnden vill därför föreslå att förvaltningen 

ges i uppdrag: 

Att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle kosta att erbjuda delprovet kostnadsfritt 

för de elever som har uppnått tillräckliga kunskapskrav för att kunna genomföra provet.  

 

/S-gruppen i Barn-och utbildningsnämnden genom Hampus Marcusson 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr BUN 2019/01229  

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående 
delprov för frisörelever  

Sammanfattning 

Hampus Marcusson (S) lämnar som tjänstgörande ersättare för S-gruppen i barn och 

utbildningsnämnden in ledamotsinitiativ gällande delprov för frisörelever 2019-11-21.   

 

Initiativet framför att alla elever som lämnar våra gymnasieskolor skall vara välrustade 

för att kunna gå ut i arbetslivet eller till en vidareutbildning inom universitet/högskola. 

Initiativlämnaren menar att eleverna inom Uddevalla gymnasieskola får bekosta det 

delprov som krävs för att bli frisör med gesällbrev själva eller genom sina föräldrar. 

Vidare framförs att det har skett en minskning av antalet frisörelever som under sin 

skoltid gör delprovet de senaste åren, vilket leder till att de har svårare att bli anställda 

på en frisörsalong efter att de tagit gymnasieexamen.  

 

Den Socialdemokratiska gruppen i Barn och utbildningsnämnden föreslår 

sammanfattningsvis att förvaltningen ges i uppdrag: 

att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle kosta att erbjuda delprovet 

kostnadsfritt för de elever som har uppnått tillräckliga kunskapskrav för att kunna 

genomföra provet.         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående delprov för frisörelever       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att förvaltningen får i uppdrag att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle 

kosta att erbjuda delprovet kostnadsfritt för de elever som har uppnått tillräckliga 

kunskapskrav för att kunna genomföra provet samt  

  

att ovanstående utredningar redovisas till nämnden senast i februari 2020   

 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-12-16 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Gymnasiekontoret 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr BUN 2019/00363  12 

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående 
investeringsbudget för Östrabo yrkes 

Sammanfattning 
Ledamot Sonny Persson (S) har lämnat in ledamotsinitiativ angående 
investeringsbudget för Östrabo yrkes. Persson har tidigare lämnat ett ledamotsinitiativ 
som behandlades och beslutades om i nämnden den 2019-04-23 (Dnr 2019/00363). Det 
har under innevarande verksamhetsår tillförts investeringsmedel, en ökning från 7,5 – 
8,0 mkr till cirka 11 mkr. Initiativlämnaren menat att behovet av ytterligare 
investeringar kvarstår.  
 
Med hänvisning till beslutet om att ”investeringsbehovet av arbets- och 
undervisningsunderlag vid Östrabo yrkes tas med i budgetarbetet” yrkar S-gruppen i 
barn och utbildningsnämnden följande: 
att: inom ramen för investeringsbudgeten för 2020 tilldela ÖY lägst 11 miljoner samt 
att: redovisade behov av ytterligare investeringar följs upp i kommande budgetprocesser 
för 2021. 
 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 2019-12-10 § 159 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda yrkandena i lämnat ledamotsinitiativ samt  
att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020    
 
Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer 
utrett ovanstående yrkanden och framför att gymnasieskolans investeringar under senare 
år inte har kunnat möta de äskande som rektorsenheterna lämnat inom främst 
yrkesutbildningar. Konsekvensen av detta är att nödvändiga uppdateringar inom främst 
industri och fordonsutbildning inte kunnat ske i tillräcklig omfattning. En särskild 
skrivning gällande de för låga investeringsramarna för gymnasiet senare år lämnades till 
förvaltningschefen 2019. Utifrån den behovsbeskrivningen så tillfördes gymnasieskolan 
en ökad investeringsram på 11 miljoner kr för 2019. En utökning om ca. 4 miljoner kr. 
En investeringsram i nivå med 11 miljoner kr kommande år bedöms kunna möta 
behoven. 
 
Den höjda ramen 2019 har möjliggjort att uppdateringar nu kunnat påbörjats inom 
fordonsparken med fordon som klarar de nya miljökraven för lastbil samt att 
entreprenadmaskiner har förnyats. Inom industriprogrammet har modernisering steg 1 
skett av skärande maskiner. 
  
Investeringsplanen omfattar 2019-2021 och för att kunna fullfölja uppdateringar av 
fordon och maskiner inom yrkesutbildningarna behövs den ökade investeringsramen för 
gymnasiet. 
 
Under 2020 kommer också en uppdatering ske av nedslitna och bristfälliga elevmiljöer 
när det gäller möbler inom hela gymnasieskolan. Denna satsning sker för att möta att  



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 28 
 
det nu blir succesivt fler elever i lokalerna samt att det bidrar till ökad trygghet och 
studiero med ändamålsenliga elevmiljöer. 
 
Inom planperioden 2020-2036 kommer elevantalet inom gymnasieskolan att öka med ca 
30%. Andelen nya utbildningsplatser som skall inrättas är betydande. Inom främst 
yrkesutbildningarna kommer detta att medföra nyinvesteringar av utbildnings-
inventarier. Detta gör att de återinvesteringar som nu sker för att uppdatera dagens 
utbildningsinventarier kommer att behöva följas upp med investeringsramar som 
medger nyinvesteringar kommande år.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07   
Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående investeringsbudget för Östrabo 
yrkes 
Bilaga Särskilda investeringsbehov gymnasiet 2019 
Protokollsutdrag 2019-12-10  § 159 Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående 
investeringsbudget för Östrabo yrkes         

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att under perioden 2020-2021 se över om gymnasieskolans investeringsramar kan 
förstärkas för att fortsatt reinvestera inom yrkesutbildningar samt tillgodose miljökrav 
inom fordonsprogrammet samt uppdatering inom maskinparken på industriprogrammet 
inom styrda skärande maskiner. 
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Handläggare 

Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson 

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående 

investeringsbudget för Östrabo yrkes  

Sammanfattning 

Ledamot Sonny Persson (S) har lämnat in ledamotsinitiativ angående 

investeringsbudget för Östrabo yrkes. Persson har tidigare lämnat ett ledamotsinitiativ 

som behandlades och beslutades om i nämnden den 2019-04-23 (Dnr 2019/00363). Det 

har under innevarande verksamhetsår tillförts investeringsmedel, en ökning från 7,5 – 

8,0 mkr till cirka 11 mkr. Initiativlämnaren menat att behovet av ytterligare 

investeringar kvarstår.  

 

Med hänvisning till beslutet om att ”investeringsbehovet av arbets- och 

undervisningsunderlag vid Östrabo yrkes tas med i budgetarbetet” yrkar S-gruppen i 

barn och utbildningsnämnden följande: 

att: inom ramen för investeringsbudgeten för 2020 tilldela ÖY lägst 11 miljoner samt 

att: redovisade behov av ytterligare investeringar följs upp i kommande budgetprocesser 

för 2021. 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 2019-12-10 § 159 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda yrkandena i lämnat ledamotsinitiativ samt  

att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020    

 

Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer 

utrett ovanstående yrkanden och framför att gymnasieskolans investeringar under senare 

år inte har kunnat möta de äskande som rektorsenheterna lämnat inom främst 

yrkesutbildningar. Konsekvensen av detta är att nödvändiga uppdateringar inom främst 

industri och fordonsutbildning inte kunnat ske i tillräcklig omfattning. En särskild 

skrivning gällande de för låga investeringsramarna för gymnasiet senare år lämnades till 

förvaltningschefen 2019. Utifrån den behovsbeskrivningen så tillfördes gymnasieskolan 

en ökad investeringsram på 11 miljoner kr för 2019. En utökning om ca. 4 miljoner kr. 

En investeringsram i nivå med 11 miljoner kr kommande år bedöms kunna möta 

behoven. 

 

Den höjda ramen 2019 har möjliggjort att uppdateringar nu kunnat påbörjats inom 

fordonsparken med fordon som klarar de nya miljökraven för lastbil samt att 

entreprenadmaskiner har förnyats. Inom industriprogrammet har modernisering steg 1 

skett av skärande maskiner. 
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Investeringsplanen omfattar 2019-2021 och för att kunna fullfölja uppdateringar av 

fordon och maskiner inom yrkesutbildningarna behövs den ökade investeringsramen för 

gymnasiet. 

 

Under 2020 kommer också en uppdatering ske av nedslitna och bristfälliga elevmiljöer 

när det gäller möbler inom hela gymnasieskolan. Denna satsning sker för att möta att 

det nu blir succesivt fler elever i lokalerna samt att det bidrar till ökad trygghet och 

studiero med ändamålsenliga elevmiljöer. 

 

Inom planperioden 2020-2036 kommer elevantalet inom gymnasieskolan att öka med ca 

30%. Andelen nya utbildningsplatser som skall inrättas är betydande. Inom främst 

yrkesutbildningarna kommer detta att medföra nyinvesteringar av utbildnings-

inventarier. Detta gör att de återinvesteringar som nu sker för att uppdatera dagens 

utbildningsinventarier kommer att behöva följas upp med investeringsramar som 

medger nyinvesteringar kommande år.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07   

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående investeringsbudget för Östrabo 

yrkes 

Bilaga Särskilda investeringsbehov gymnasiet 2019 

Protokollsutdrag 2019-12-10  § 159 Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående 

investeringsbudget för Östrabo yrkes          

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att under perioden 2020-2021 se över om gymnasieskolans investeringsramar kan 

förstärkas för att fortsatt reinvestera inom yrkesutbildningar samt tillgodose miljökrav 

inom fordonsprogrammet samt uppdatering inom maskinparken på industriprogrammet 

inom styrda skärande maskiner. 

   

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef  Verksamhetschef Uddevalla 

gymnasieskola 

Skickas till 

Gymnasiekontoret  

Sonny Persson (S) 



Till Barn och Utbildningsnämnden/Förvaltningen 

 

 

 

Ledamotsinitiativ 

 

Investeringsbudget – Östrabo Yrkes (ÖY) 

Undertecknad har tidigare lämnat ett ledamotsinitiativ som behandlades och beslutades om i 

nämnden den 2019-04-23 (Dnr 2019/00363). Skrivelsen och föreslagna attsatser blev väl mottagna. 

Underlaget inför behandlingen av ärendet var väl motiverade och vi kan konstatera att bl.a. 

investeringsbehovet inom verksamheterna var kända och beskrevs i en bilaga på ett tydligt och 

omfattande sätt. Under innevarande verksamhetsår har också tillförts investeringsmedel, en ökning 

från 7,5 – 8,0 mkr till c:a 11 mkr. Ökningen har vad vi erfarit mottagits väl och fördelats där behoven 

ansågs som mest motiverade, dock kvarstår behovet av ytterligare investeringar vilket framgår av 

tidigare nämnda bilaga. 

Med hänvisning till beslutet om att ” investeringsbehovet av arbets- och undervisningsunderlag vid 

Östrabo yrkes tas med i budgetarbetet” vill vi yrka följande. 

Att: Inom ramen för investeringsbudgeten för 2020 tilldela ÖY lägst 11 miljoner. 

Att: Redovisade behov av ytterligare investeringar följs upp i kommande budgetprocesser för 2021. 

 

S-gruppen i BUN/  

 

Sonny Persson 

 



 

 

 

 
 

 
Investeringsbehov 

Fordonsprogrammet samt 

Industritekniska programmet 2019 
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2018-10-17 Dnr:   

 

 

 

Handläggare 

Gymnasiechef Stefan Einarsson 

Telefon +46522696853 

stefan.einarsson@uddevalla.se 

  

  

  

Barn och utbildning 

Uddevalla Gymnasieskola Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45131  UDDEVALLA Uddevalla margretegärde och 

gymnasiekont Skolgatan 2 

0522-69 60 00   

    

www.uddevalla.se E-post barnutbildning@uddevalla.se  

Till 

Förvaltningschef  

Staffan Lindros 

 

Ärende: 
 
Utökat investeringsbehov angående fordons- och transportprogrammets för att möta nya 
miljökrav och förmågan att utöka programmets volym, samt uppdatering av Industritekniska 
programmets maskinpark 

 
(En förklarande text till den ekonomiska investeringsplan som FT och IN har tagit fram för att 
möta miljökrav och kommande elevökningar samt branschens omfattande kompetensbrist). 
Bilagag 1 (Sammanställning investerings behov) 

 
Gymnasieskolan står inför stora utmaningar för att även i fortsättningen kunna vara en 
av Sveriges bredaste gymnasieutbildare när det gäller yrkesutbildningar. Nästan 50% väljer ett 
yrkesprogram och det är unikt för Uddevalla. Uddevalla gymnasieskola har på ett unikt sätt 
kunnat möta branschernas behov, svara mot elevernas val av program och har lyckats hålla 
utbildningarna moderna. Nu ligger flera utmaningar framför oss. De kommande 
elevökningarna. Snabba tekniksprång i flera branscher som kräver nya investeringar. Nya 
miljökrav som hänger ihop med teknikutveckling. Enorm kompetensbrist i flera branscher 
vilket leder till behov av att utöka utbildningarnas kapacitet inom yrkesutbildningen över 
många år framöver. Fram till 2026 beräknas andel gymnasieungdomar öka kraftig. 

 
Vuxenutbildningen är vid sidan av gymnasieskolan, den utbildare som också svarar mot 
branschernas behov. Vuxenutbildningen har kortare utbildningar och behöver kunna agera 
snabbt. Möjligheterna till en samverkan med vuxenutbildningen är en betydande faktor att ta 
med. Det kräver eventuellt ett förtydligat uppdrag till vux. 

 

Fordons- och transportprogrammet 
Fordons- och transportprogrammet är mer än andra program mitt i ett teknikskifte som är 
miljöstyrt. Hela programmet behöver öka förmågan att vara med och agera miljöriktigt på flera 
områden. De nya miljöreglerna får störst effekt på transportinriktningen då reglerna förbjuder 
körning i stadsmiljö med nuvarande fordonspark. De undantag som hittills gällt upphör att 
gälla från 2020 då miljöklassning Euro 6 gäller fullt ut. 
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Elevökningarna fram till 2028 påverkar alla program. Fordons- och transportprogrammet kan 
ta emot fler elever och tillgodose elevernas förstahandsval om rätt investeringar görs. Det 
handlar om personal, verktyg, fordonspark och lokaler. Detta blir än mer nödvändigt eftersom 
det sammanfaller med en enorm brist på kompetens/arbetskraft inom branschen. Det lokala 
programrådet konstaterar varje möte att utbildningen behöver kunna ta emot fler elever. 

 
I punktform kan miljökraven beskrivas på följande sätt. 

 
 Transportutbildningens tunga fordon uppfyller inte lagens krav på miljöklassning Euro 

6. Det betyder att övningskörning i stadstrafik på vissa orter inte kan genomföras med 
alla fordon. För att kunna ersätta dagens bilar med godkända kostar 1,5-2 mkr/bil 

 Flera av nuvarande lastbilssläp saknar ABS-bromsar därför måste även släpen förnyas. 
Även detta är en miljöfråga men också en säkerhetsfråga. Eleverna måste kunna köra 
och bromsa på rätt sätt för att bästa miljö och största möjliga säkerhet ska uppnås. 

 Simulator har införts för att kunna övningsköra miljövänligt men de är 
utrymmeskrävande. Nästa steg är teknikutvecklingen med virtuella glasögon som är 
betydligt mindre utrymmeskrävande vilket underlättar när vi behöver utöka antalet 
elevplatser och det inte innebär nya lokalbehov. Dock finns inte VR-tekniken tillgänglig 
för alla fordonstyper ännu. Kostnaden för inköp av en elevplats med denna teknik är 
likvärdig med dagens lösning. 

 Personbilarna som används för B-kortsbehörighet måste förnyas och då är el-bilar det 
givna valet. El-bilar kostar 25-40% mer än motsvarande bensinbilar. I det 
sammanhanget måste även arbetsmiljön för lärarna beaktas så att det inte köps in små 
bilar som inte kan erbjuda bra stolar. 

 Laddstationer för el-fordon 

 Truckar som idag används är föråldrade och även dessa bör delvis ersättas med fler el-
truckar när så är möjligt. 

 
Utökning av fordons- och transportprogrammet. 

 
 Branschernas behov av utbildad personal är enormt stora. Till exempel TYA anger att 

det behövs  50.000 fler fordonsförare inom de närmsta 10 åren. En utökning av 
transportinriktningen måste ske. Inom Fyrbodal har åkerier redan nu brist på personal 
som leder till att lastbilar saknar chaufförer och måste parkeras. 
 
 

 Det finns en stor brist på fordonsmekaniker i hela branschen. Den utveckling mot 
fordonstekniker som pågår sedan flera år och övergången mot el-bilar skall skolan 
kunna svara mot. 
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 Elevökningen kommande år gör att alla yrkesprogram och däribland FT måste utöka 
antalet platser. FT är ett av de största programmen. Rektor bedömer att en utökning 
av elevplatser med 20-30 % skulle behövas på alla inriktningar. Detta ger effekt på 
samtliga yrkesutgångar som vi erbjuder. 
 
 
 

Behoven har tidigare beskrivits i flera skrivelser som bland annat rektor gjort under åren. 
Nedanstående tre exempel visar att de behov som vi idag beskriver är sedan länge beskrivna 
och har eskalerat till dagens akuta situation. Här beskrivs behoven av förändringar av 
lokaler,(lektionssalar, omklädningsrum, lärararbetsplatser, elevutrymmen), personal, ytor för 
körning, tillgång fordon och maskiner. Alla de behoven är lika relevanta idag som när 
underlagen skrevs.: 

 
”Utredning lokalförändringar FT …..” från 2014-11-10, 
”Lokalisering av FT/BAAN på Östrabo Yrkes” från 2013-09-27, 
Investeringsplan 2018-2020 från 2017-09-11. 

 

 

 

 

 

Konsekvenser om resursbehov inte kan tillgodoses 
 Många fler elever får inte sitt förstahandsval (i praktiken innebär det att många av 

eleverna inte kommer få sitt önskemål transportinriktningen) 
 Branschens kompetensbehov kan inte mötas. Utbildningen leder direkt till anställning 

men bristen på chaufförer och mekaniker är större än vad programmet kan svarar 
mot. 

 Finns idag två miljöfordon. Redan med dagens elever behövs tre nya miljöfordon. Utan 
utökade investeringar kan endast 18 elever per år gå transportinriktningen. 
Målsättningen för att närma sig branschens behov är 55-60 elever per årskurs. 

 

Industritekniska programmet 
Industritekniska programmet är i en bransch med mycket snabb teknikutveckling med smarta 
fabriker, robotstyrd produktion och allt mer digital styrning.   

 
Brist på kompetens/arbetskraft inom industrin är enormt stor. Det lokala programrådet 
konstaterar varje möte att utbildningens attraktionskraft måste stärkas och förmågan att ta 
emot fler elever är mycket viktig. Industriprogrammet har i Uddevalla liksom på andra håll i 
Sverige haft problem med attraktiviteten. Därför har programmet det senaste året gjort en 
nysatsning i konceptet Svensk gymnasielärling som redan verkar ge resultat. I den senaste 
antagningen var det 29 elever som började på IN i någon form (IMPRO eller fullt behöriga). Det 
ökade intresset att söka IN beräknas fortsätta och till det kommer elevökningar generellt. 



 

 

 

 
 

 
 4 (4) 

2018-10-17 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

Branschen har supportar satsningen till hundra procent och idag har drygt 20 elever haft eller 
har en gymnasial lärlingsanställning.  

 
Gymnasial lärlingsutbildning sker till mer än hälften på en arbetsplats vilket försäkrar att 
eleverna möter avancerad teknik i sin utbildning på företagen. Kvalitet i utbildningen 
garanteras dock av att eleverna får en introduktion på skolan som är anpassad för att gå ut i 
moderna företag. Vår erfarenhet och skolinspektionens granskningar visar att skolan måste 
kunna vara backup i utbildningen när företag inte kan erbjuda moment som ingår i 
utbildningen. UG:s industriprogram arbetar dessutom med en oerhört flexibel modell för att 
individanpassa utbildningen efter varje elevs behov och när en elev inte klarar av att vara 
lärling får eleven en större del av sin utbildning på skolan. Ytterligare ett motiv till att utöka 
och modernisera skolans teknik är att bygga upp en kapacitet som klarar av att möta 
konjunktursvängningar inom branschen.  

 
Varför behövs ny teknik? Det sker ett kraftigt tekniksprång inom industrin som även innefattar 
de mindre företagen just nu. Högkonjunkturen spelar stor roll men också att den nya tekniken 
är tillförlitlig och inte för dyr. Smarta fabriker där digital styrning av produktionen är standard 
och gäller till exempel på Parker Hannifin som skolan samarbetar med sedan lång tid. 
Svetsrobotar har de senaste åren blivit allt vanligare på företagen.  

 
Skolan saknar det moderna gränssnittet mellan Cad Cam och CNC-maskinerna och robotar. Två 
cnc-maskiner och roboten är nödvändiga investeringar för den tekniska utvecklingen.  

 
Utökningen med fler elever kräver fler moderna maskiner? Under många år har antalet elever 
legat runt tio elever per år. Drygt 30 elever per år är realistiskt att räkna med. Fler elever 
betyder behov av fler avancerade arbetsstationer. En CNC-maskin och en CNC-svarv är i första 
hand det som krävs.  
 
 
 
I tjänsten    2018-10-18 
 
Stefan Einarsson 
Gymnasiechef 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 Dnr BUN 2019/00363  

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående 
investeringsbudget för Östrabo yrkes  

Sammanfattning 

Ledamot Sonny Persson (S) har lämnat in ledamotsinitiativ angående 

investeringsbudget för Östrabo yrkes.    

 

Persson har tidigare lämnat ett ledamotsinitiativ som behandlades och beslutades om i 

nämnden den 2019-04-23 (Dnr 2019/00363). Det har under innevarande verksamhetsår 

tillförts investeringsmedel, en ökning från 7,5 – 8,0 mkr till cirka 11 mkr. 

Initiativlämnaren menat att behovet av ytterligare investeringar kvarstår.  

 

Med hänvisning till beslutet om att ”investeringsbehovet av arbets- och 

undervisningsunderlag vid Östrabo yrkes tas med i budgetarbetet” yrkar S-gruppen i 

barn och utbildningsnämnden följande: 

 

att: inom ramen för investeringsbudgeten för 2020 tilldela ÖY lägst 11 miljoner samt 

att: redovisade behov av ytterligare investeringar följs upp i kommande budgetprocesser 

för 2021.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående investeringsbudget för Östrabo 

yrkes    

Barn och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-04-23 § 59  

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) gällande res- och matersättning samt arbets- 

och undervisningsunderlag vid Östrabo yrkes 

Bilaga Särskilda investeringsbehov gymnasiet 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att förvaltningen får i uppdrag att utreda yrkandena i lämnat ledamotsinitiativ samt  

  

att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020    

Protokollsanteckning 

Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande protokollsanteckning:  

”Det är glädjande att rese- och matersättning nu äntligen kommer att 

höjas. Sverigedemokraterna lade fram förslaget redan 2016 och Barn- och 

utbildningsnämnden beslutade under 2017 att en höjning skulle inarbetas i 2018 års 

budget (Beslut-201600685-BUN-§ 66). Då beslutet aldrig kom att verkställas under 

Socialdemokraternas tid vid makten är det lite komiskt att man nu i opposition lägger 

fram det som ett eget förslag.” 

 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 159 
 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-12-16 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Gymnasiekontoret  

Controller BoU 

 

 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr BUN 2020/00161  13 

Reviderat Ramprogram Uddevalla förskolor 

Sammanfattning 
Då Uddevalla är en tillväxtkommun upprättades 2016 ett ramprogram som utgår från 
styrdokument, relevant forskning och beprövad erfarenhet. Miljön i förskolan ska vara 
både funktionell, säker och uppfylla verksamhetens krav för både barn och vuxna. Hur 
en förskola utformas har stor inverkan på de aktiviteter och den verksamhet som sker 
och genomförs. Målsättningen med ramprogrammet är att det ska fungera som ett 
styrdokument och ett underlag för kommunikation mellan de som berörs vid 
beställning, planering, utformning, upphandling och uppförande av lokaler som är 
ämnade för förskolans verksamhet. Ramprogrammet ska ge möjlighet att forma 
förskolan på olika sätt inom en yttre ram.  
 
Barnen har fått större plats i det reviderade ramprogrammet för Uddevalla förskolor då 
det utgår från den nya läroplanen Lpfö 18, FN:s Barnkonvention, Skolverkets riktlinjer 
med mera. I det reviderade ramprogrammet lyfts lärande för hållbar utveckling samt 
hälsa och välbefinnande fram, med utgångspunkt i Läroplan för förskolan 2018. Även 
utemiljön i förskolan har fått ta mycket större plats samt de olika pedagogiska rummens 
innehåll och utformning redogörs på ett tydligare sätt, inklusive personalutrymmen.            

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-01-31 
Ramprogram Uddevalla förskolor           

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anta reviderat ramprogram Uddevalla förskolor      
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Handläggare 

Utredare Arinette Jonshamre  

Telefon 0522-69 7136 
arinette.jonshamre@uddevalla.se 

 

Reviderat ramprogram för till- och nybyggnation av 

Uddevallas kommunala förskolor 

Sammanfattning 

Då Uddevalla är en tillväxtkommun upprättades 2016 ett ramprogram som utgår från 

styrdokument, relevant forskning och beprövad erfarenhet. Miljön i förskolan ska vara 

både funktionell, säker och uppfylla verksamhetens krav för både barn och vuxna. Hur 

en förskola utformas har stor inverkan på de aktiviteter och den verksamhet som sker 

och genomförs. Målsättningen med ramprogrammet är att det ska fungera som ett 

styrdokument och ett underlag för kommunikation mellan de som berörs vid 

beställning, planering, utformning, upphandling och uppförande av lokaler som är 

ämnade för förskolans verksamhet. Ramprogrammet ska ge möjlighet att forma 

förskolan på olika sätt inom en yttre ram.  

 

Barnen har fått större plats i det reviderade ramprogrammet för Uddevalla förskolor då 

det utgår från den nya läroplanen Lpfö 18, FN:s Barnkonvention, Skolverkets riktlinjer 

med mera. I det reviderade ramprogrammet lyfts lärande för hållbar utveckling samt 

hälsa och välbefinnande fram, med utgångspunkt i Läroplan för förskolan 2018. Även 

utemiljön i förskolan har fått ta mycket större plats samt de olika pedagogiska rummens 

innehåll och utformning redogörs på ett tydligare sätt, inklusive personalutrymmen.            

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-01-31 

Ramprogram Uddevalla förskolor           

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta reviderat ramprogram Uddevalla förskolor      

Ärendebeskrivning   

Då Uddevalla är en tillväxtkommun upprättades 2016 ett ramprogram som utgår från 

styrdokument, relevant forskning och beprövad erfarenhet. Ramprogrammet för 

förskolan beskriver vad som avses med ändamålsenliga lokaler och utemiljö. 

 

Målsättning med programmet  
Miljön i förskolan ska vara både funktionell, säker och uppfylla verksamhetens krav för 

både barn och vuxna. Hur en förskola utformas har stor inverkan på de aktiviteter och 

den verksamhet som sker och genomförs. Ramprogrammet ska fungera som ett 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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styrdokument och ett underlag för kommunikation mellan de som berörs vid 

beställning, planering, utformning, upphandling och uppförande av lokaler som är 

ämnade för förskolans verksamhet. Ramprogrammet ska ge möjlighet att forma 

förskolan på olika sätt inom en yttre ram. Miljön påverkar människors sätt att vara, lära, 

mötas, kommunicera, röra sig, och leka med mera.  

 

Ramprogrammets revideringar 

Det reviderade ramprogrammet för Uddevalla förskolor utgår från den nya läroplanen 

Lpfö 18, FN:s Barnkonvention, Skolverkets riktlinjer med mera. Barnen har således fått 

ta större plats i det reviderade ramprogrammet, som lyfter fram att barnen på något sätt 

ska ges delaktighet och inflytande vid utformandet av förskolemiljöer. För att detta ska 

vara möjligt klargörs skillnaden på barnperspektiv och barns perspektiv.  

 

I det reviderade ramprogrammet lyfts lärande för hållbar utveckling samt hälsa och 

välbefinnande fram, med utgångspunkt i Läroplan för förskolan 2018. Då barnen vistas 

ca 40–60 % av sin tid utomhus har utemiljön i förskolan fått ta mycket större plats, där 

förskolans lärmiljöer inom- och utomhus skildras mer utförligt. Lärande för hållbar 

utveckling lyfts fram ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. De olika 

pedagogiska rummens innehåll och utformning redogörs även det på ett tydligare sätt, 

inklusive personalutrymmen.  

 

Att ramprogrammet gäller vid till/om- och nybyggnation, har förtydligats i dokumentet. 

Det finns en källförteckning över relevant forskning, där beprövad erfarenhet beaktats. 

Datum för uppföljning av ramprogrammet är även det framskrivet.  

 

Vid utformandet av det reviderade ramprogrammet har följande yrkesgrupper varit 

delaktiga: 

 Verksamhetschef för förskolan 

 Utvecklare 

 Förskollärare med yrkeserfarenhet från byggbranschen 

 Rektor 

 Lärarförbundet/Kommunal 

 Förskoleverksamhetens samordnare i lokal- och miljöfrågor  

 Utredare på barn- och utbildningsförvaltningen 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Arinette Jonshamre 

Förvaltningschef Utredare 

 
Skickas till 
Förskolekontore
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RAMPROGRAM 
Uddevalla förskolor  

Ramprogrammet för förskolan beskriver hur lokaler och utemiljöer ska 

utformas för att vara funktionella, säkra och uppfylla verksamhetens 

krav för både barn och vuxna. 
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om Ramprogrammet 

 
Bakgrund  

Då Uddevalla är en tillväxtkommun upprättades 2016 ett ramprogram som utgår från 
styrdokumenten, relevant forskning och beprövad erfarenhet. Vad som avses med 
ändamålsenliga lokaler och utemiljö beskrivs i Ramprogrammet för förskolan.  

 
Myndighetskrav 

Myndighetskrav samt branschkrav ska alltid tillämpas. Samhällsbyggnadsförvaltningens 
projekteringsanvisningar ska även tillämpas. I ramprogrammet redovisas krav som är speciellt 
viktiga att beakta i förskolemiljöer. 
 
Målsättning med programmet 

Miljön i förskolan ska vara både funktionell, säker och uppfylla verksamhetens krav för både 
barn och vuxna. Hur en förskola utformas har stor inverkan på de aktiviteter och den 
verksamhet som sker och genomförs. Ramprogrammet ska fungera som ett styrdokument och 
ett underlag för kommunikation mellan de som berörs vid beställning, planering, utformning, 
upphandling och uppförande av lokaler som är ämnade för förskolans verksamhet. 
Ramprogrammet ska ge möjlighet att forma förskolan på olika sätt inom en yttre ram. Miljön 
påverkar människors sätt att vara, lära, mötas, kommunicera, röra sig, och leka mm. 
Programmet ska kunna läsas av alla intresserade och underlätta förståelsen av förskolans 
funktioner. 
 

• Lokaler, miljö och material behöver vara utformad på ett sätt som främjar lek och lärande av 
olika slag och som ger möjlighet till alltifrån skapande och livliga aktiviteter till vila och lugna 
aktiviteter. 

• Det behövs också en utemiljö som främjar lek och lärande och som ger utrymme för såväl 
platsbundna lekar som utforskande aktiviteter. 

• Inne- och utemiljön sätter ramar för det pedagogiska arbetet i förskolan; på så sätt blir miljön 
en aktiv part i det pedagogiska arbetet. Lärande sker i samspel med omgivningen, med 
människor såväl som fysisk miljö, vilket innebär att det är viktigt vad barnen möts av i 
förskolans rum.  
 

Barnens inflytande och delaktighet 

I såväl läroplan för förskolan, skolan och FN:s Barnkonventionen ska barnens ges möjlighet att 
vara delaktiga och ges inflytande.  ”Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor 

som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad” 

 
”Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. 

Barnets sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna 

handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov 

och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för 

utformningen av miljön och planeringen av utbildningen”. 
 
Barn är samhällsmedborgare med rättigheter, som bl. a handlar om att få uttrycka sina åsikter 
och uppleva känslan av att kunna påverka sin livssituation. Genom att tillvarata barns idéer om 
inflytande och ansvar, utvecklas barnen i sitt demokratiska tänkande. Vid ny- till- eller 
ombyggnation av förskolor ska barnen ges möjlighet att på något sätt vara delaktiga och få 
inflytande, till exempelvis i utformandet av miljöerna både inomhus- och utomhus. 
 
Barnperspektiv och Barns perspektiv 

Barnperspektivet har i olika sammanhang, bland annat i FN:s barnkonvention använts för att 
poängtera och synliggöra barns rätt att komma till tals och göra sin röst hörd i frågor som berör 
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dem. Begreppet kan betyda att verka i barns intresse, men är mångtydigt och omöjligt att 
konkretisera och entydigt argumentera för vad det innefattar.  
 
Forskare framhåller att begreppet kan definieras på många olika sätt. De lyfter fram andra 
begrepp som ofta förknippas eller används synonymt med begreppet barnperspektiv, som till 
exempel barnet i fokus, barnets bästa och barnet i centrum. De menar att barnperspektivet 
handlar om att sätta barnet i fokus, dock hävdar de att begreppet fortfarande på sätt och vis är 
bristfälligt, eftersom det oftast handlar om den vuxnas perspektiv på barn. Det betyder att barnet 
tolkas utifrån ett vuxet perspektiv på barn, och inte utifrån hur det enskilda barnet upplever sin 
egen tillvaro. Författarna understryker att barns perspektiv är en viktig informationskälla till 
insikt och kunskap om hur barn upplever och uppfattar sin egen verklighet där informationen 
kommer ifrån barnet. 
 

Hur barn förstår sin omvärld handlar om barnets perspektiv. En viktig utgångspunkt för att 
vuxna ska kunna närma sig barnets perspektiv handlar om att se barnet som rättighetsbärare. 
Barnet har egna tankar, känslor och önskningar och en egen vilja som ska respekteras. Varje 
enskilt barn har rätt att få sina rättigheter tillgodosedda, och få ett reellt inflytande som i sin 
tur bidrar till att barnet får möjlighet att påverka sin vardag i förskolan.  

Genom att vuxna frågar och undersöker hur barn uppfattar och förstår sina egna upplevelser 
utifrån barns perspektiv, tillåts barn att vara experter på sina egna upplevelser. 

Lärande för hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande 

Förskolan har genom läroplanen ett uppdrag att arbeta för hållbar utveckling vilket innebär att 
barnen ska ges möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningsätt till den 
omgivande miljön, natur och samhälle. Barnen ska ges möjligheter att utveckla kunskaper om 
hur olika val kan bidra till en hållbar utveckling- såväl ekologiska, ekonomiska och sociala 
frågeställningar. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom 
fysiska aktiviteter samt att vistas i olika naturmiljöer. Barnen ska få uppleva rörelseglädje och 
få utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva samt att fysisk aktivitet, näringsriktiga 
måltider och hälsosam livsstil påverkar deras hälsa och välbefinnande.  
 
Förskolans utformning 

En rad kriterier för den fysiska miljön som förskolepersonal, lokalplanerare och arkitekt bör 
vara uppmärksamma på är rummets form och de egenskaper formen ger, avskilda ytor och 
genomgångsytor, koppling mellan ett rums delar och rummen utanför. Förskolebyggnader kan 
se likvärdiga ut men ha helt olika egenskaper beroende på vilka rum som är genomgångsrum 
och vilka som ger avskildhet. 
 
Förskolans läroplan vilar på en barnsyn där vi ser barnen som aktiva medskapare av sin egen 
kunskap. Barnet ses som kompetent, resursrikt, nyfiket, utforskande och med lust att lära 
tillsammans med andra. Barn skapar sin trygghet och sitt lärande framförallt i relation 
tillsammans med andra barn.  
 
Förskolans lärmiljöer utom- och inomhus:  

Barns lek och interaktion styrs av den omgivande miljön, såväl ute som inne. Förskolors 
innemiljö kan innebära hälsorisker; buller kan ge upphov till psykisk stress, dålig ventilation 
kan ge problem med andningsvägarna, för att ta några exempel. Miljön bör också vara 
pedagogiskt medvetet utformad så att den motsvarar de krav som ställs på den pedagogiska 
verksamheten i läroplanen. 
 
Ytor och färger på väggar och golv, textilier i möbler, mattor och annan inredning är också 
viktiga för synsvaga barns orientering, liksom att stimulera alla sinnen. Inte minst hörseln som 
är viktig för orienteringen. 
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Förskolans utformning – inkluderande lärande miljöer inomhus samt utomhus för alla barn  

Hur miljön är utformad har betydelse för vilken kunskapsutveckling som är möjlig för barnen 
i förskolan. Det gäller generellt för alla barn, men kan vara särskilt viktigt för barn med 
funktionsnedsättningar.  
 
Eftersom omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i förskolan är det angeläget, både när 
det gäller säkerhet och pedagogik, att såväl inne- som utemiljön är överblickbar och underlättar 
kontakten mellan barn och personal. När den fysiska miljön inte är anpassad till antalet barn i 
gruppen och det inte finns tillräckligt med utrymme eller rum att dela upp barngruppen i, 
uppstår svårigheter och gruppen upplevs som för stor. Den fysiska miljön är därmed en 
nyckelfaktor för att planera och genomföra aktiviteter. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till 
lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö. 
 
Förskolan är både en mötesplats och en arbetsplats. Det i sin tur innebär att där finns många 
olika behov och förutsättningar att ta hänsyn till. I äldre förskolor byggda på 60- och 70-talen 
är det inte ovanligt att rummen hindrar kommunikation och interaktion, begränsar lek till vissa 
rum och gör att leksaker eller rumsliga praktiker inte främjar läroplanen för förskolans mål om 
alla barns tillgång till utvecklande, kreativ lek och en jämställd, normmedveten verksamhet. 
Det ska finnas möjligheter för meningsskapande, utforskande och experimenterande både 
inom- och utomhus. Lärmiljöerna ska vara utformade så att alla barn kan vara delaktiga i sociala 
sammanhang och skapa relationer. 
 
Forskning visar att inom- och utomhusmiljön betyder mycket för hur leken och lärandet formas 
i förskolan. Den pedagogiska miljön har betydelse för lärmiljön dvs den talar om vad barnen 
förväntas göra och vilka barn som ska vistas i miljön. Genom att förändra rummet förändras 
även signalerna om vilken verksamhet som bedrivs. Förskolan ska utgå från en miljö som är 
inkluderande och erbjuder barnen utforskande, experimenterande, meningsskapande, lärande, 
relationsbyggande samt delaktighet. Lokalers och gårdars storlek spelar roll men vikten ligger 
kanske ännu mer i vad miljön innehåller och utförande för att bidra till barns lärande. Möjlighet 
till att dela upp sig i mindre grupper och skapa rum i rummet är avgörande.  
 
Utegården ska vara anpassad för olika aktiviteter som stimulerar till utforskande och fysiska 
aktiviteter. Utemiljöer ska planeras med tanke på vindskydd, solinstrålning, avgaser och buller. 
Gården ska vara belyst för utevistelse under den mörka delen av året. Staketet ska vara utformat 
så att det är svårt att klättra över även vintertid. Viktigt att dela gården i mindre gårdar, som går 
att överblicka och ger en trygghet för barnen. 
 
Arkitektur och miljö 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga enligt skollagen. Det betyder att storlek, utformning, miljö 
och material ska stödja förskolans uppdrag. Både inomhus- och utomhusmiljöer ska vara 
utformade så att de stödjer det pedagogiska arbetet med en varierad verksamhet anpassad till 
de barn som deltar. Den fysiska miljön bör vara utformad på ett flexibelt sätt för att kunna 
anpassas och varieras utifrån barns behov och förutsättningar. Arkitekturen är till för alla och 
det är av vikt att hänsyn tas till allas behov av goda rum i vår vardag, och av trygga och positiva 
minnen. Överblickbarhet i miljön är viktig för personalen men för barnen ska en ostörd miljö 
även vara möjlig såväl inne som ute. I den pedagogiska miljön ska det finnas möbler i både 
barn- och vuxenhöjd. 

 
”Lokaler som inte står i paritet med antalet barn och vuxna i förskolan gör det svårare 

att skapa en fungerande verksamhet”. 

 

”Den fysiska miljön är en nyckelfaktor då den utgör ramen för vad som är möjligt att 

planera och genomföra i form av innehåll och aktiviteter. Förskolans rum ska vara 
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anpassade för antalet barn och ge möjligheter både att dela upp och att samla hela 

gruppen”. 
 
Pedagogiska rum  

Rum signalerar något till barn; här finns något att undersöka, utforska och lära. Förskolan 
erbjuder en miljö där kommunikation mellan barn är central. Här finns mötesplatser där barns 
samspel och relationer utvecklas i görandet. Rummens placering i förhållande till varandra har 
betydelse för hur de används, organiseras och vilket samarbete grupper emellan som kan 
komma till stånd. Genomgångsrum med många dörrar kan ge upphov till störningar, buller och 
stress. Korridorer utformas ofta som transportvägar och upplevs som ineffektiva ytor där höga 
ljud kan uppstå.  

Yta 

Varje barn behöver ha en inomhusyta (LOA) på 10 kvm inklusive förskolans gemensamma 
utrymmen. Förskolan bör ha en utemiljö på minst 35 kvm/barn. Ytan ska ha möjligheter till 
solskydd utomhus.  
 
Entré 

Det ska tydligt framgå att det bedrivs en förskoleverksamhet som känns välkomnande när en 
möter byggnaden och utegården. Förskolan ska ha en skylt som visar dess namn.  
 
Hallen vid entrén är en mötesplats mellan hemmet och förskolan. Entrén fungerar som en 
pedagogisk yta för påklädning och avklädning. En välkomnande och trygg entre ska vara tydlig 
och inbjudande samt ha god säkerhet. Entrén ska utformas för att skapa en bra överblick över 
vilka som kommer in på förskolan. Det ska vara lätt att hitta rätt även för den som inte tidigare 
varit på förskolan tex genom en tydlig skyltning och/eller olika kulörer på entrédörrarna. Vid 
entrén ska det finnas möjlighet för barnen att vinka från minst ett fönster som har en lägre 
placering. Det är även önskvärt med fönster i hallen mot utegården för att få uppsikt ut mot 
gården. 
 
Över entrén bör det finnas ett skärmtak eller djupt taksprång. Det ska finnas möjlighet att ställa 
barnens vagnar under tak och inne i anslutning till entrén för de yngsta barnen. Det ska finnas 
vattenutkastare i anslutning till entrén för att kunna spola av stövlar och regnkläder. Utrymmet 
bör också ge möjlighet till vattenlek eller annan typ av pedagogiskt rum för barnen. Torkrum 
eller rum med torkskåp i anslutning till groventré och hall. 
 
Hall 

I Hallen ska det finnas plats till förvaring av skor, stövlar, regnkläder, ytterkläder, extrakläder 
och personalens arbetskläder. Barnen ska ges möjlighet att själva hitta och nå sina kläder skor, 
stövlar mm. Barn och pedagoger ska kunna sitta ned i tex trappbänk. 
I nära anslutning till entrén ska det finnas en lättillgänglig toalett från gården. I Hallen ska det 
vara möjligt för anslag av pedagogisk dokumentation, samt digital information/dokumentation 
och det ska även finnas en utställningsyta för barnens arbeten. 
 
Material och ytskikt 

Material och ytskikt ska kunna rengöras, tvättas eller torkas av. 
 

Golv 

Golvmaterial ska väljas utifrån rummets funktion och med minsta möjliga miljö- och 
hälsopåverkan. I rum där många barn vistas samtidigt förordas golvmatta med akustisk 
ljuddämpning. Golvvärme i samtliga rum där barn vistas. 
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Väggarna 

Väggarna är en viktig del i förskolans verksamhet, eftersom dessa fungerar som en plats för 
pedagogisk dokumentation, där reflektion och samtal förs om pågående arbeten/lärprocesser på 
förskolan. Det ska vara mycket ljus och transparens mellan rummen samt i dörrar, för att 
möjliggöra en miljö som är överblickbar och som skapar trygghet då pedagoger och barn kan 
se varandra. Materialen på väggarna ska vara lättskötta och tåliga och med minsta möjliga 
miljö- och hälsopåverkan. Väggar ska vara utformade så att de främjar god ljudmiljö.  
 
Tak 

Innertak ska främja god ljudmiljö.  Yttertak förses med solceller. 
  
Färgsättning 

Färgsättningen ska ske i harmoni med arkitektonisk utformning. Ljusa färger med inslag av 
fondväggar med avvikande/kontrasterande färger. 
 
Lös inredning 

Innan uppsättande av lös inredning tex barnens hyllor, stövelhållare, kapphyllor, anslagsytor, 
hyllor, whiteboard mm ska kontakt tas med rektor och/eller annan som verkar inom förskolan. 
 
Inredning 

Rummens pedagogiska funktioner och inredning ska utformas så att föränderlighet och 
flexibilitet möjliggörs. Det ska finnas möjlighet att göra rum i rummen av möbler såsom bord, 
hyllor och bänkar utifrån barnens intresse och ålder. Inventarier ska väljas som minimerar 
riskerna för miljö- och hälsopåverkan samt främjar god ljudmiljö.  
 
Förvaring 

För att miljön ska kunna anpassas och förändras utifrån barnens intresse och erfarenheter krävs 
att man har förvaringsmöjligheter. I en strävan efter en flexibel och väl fungerande miljö är det 
viktigt att redan tidigt fundera över vilken lös och fast inredning som kommer att behövas. I 
direkt anslutning till entrén är det önskvärt att det finns ett utrymme till barnens vagnar som 
även kan användas till andra lekaktiviteter. 
 
Ljud 

Det är viktigt att en behaglig ljudmiljö uppnås. Rekommendationen är att ljudnivåer från fasta 
installationer inte överstiger 55dB(A) utomhus, eller 30dB(A) inomhus (45dB(A) är maxnivå 
enligt Socialstyrelsen. Det är viktigt att ha flexibla ljudabsorbenter p.g.a. framtida förändringar 
av den fysiska miljön och att vid flexibilitet ska en bra ljudmiljö ändå kunna uppnås. 
 
Ljus 

Fönsterytan ska vara minst tio procent av golvytan. Fönsterhöjden bör anpassas så att barnen 
ges möjlighet att titta ut. Önskvärt att flera av fönstren har en djupare fönstersmyg för att 
möjliggöra för lek. Minst ett fönster i varje rum ska vara öppningsbart. Extra solskydd i fönster 
vid särskilt utsatta lägen. 
 
Ventilation 

Ventilationssystemet byggs enligt standard med hänsyn till förskolans storlek och 
verksamhetens ändamål.  
 
Belysning   

I alla rum där barnen vistas ska det vara möjligt meddimringsbar belysning. Det ska även vara 
möjligt att ha dimringsbara arbets-/vil-/personalutrymmen för personalen. I samtliga allrum ska 
det finnas belysning på skena (punktbelysning). Det ska även finnas punktbelysning i ateljéer 
och i matsalen. På fasad monteras väggarmaturer som ska lysa under den mörka tiden på dygnet. 
På utegården monteras stolpbelysning som även ska belysa gården under hösten och vinterns 
mörka månader så att barnen ges möjlighet för utevistelse under senare eftermiddagar, tidig 
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kväll samt att det ska vara möjligt att hämta och lämna barn utomhus vid den mörka årstiden. 
Det ska även finnas belysning i uteförråden på gården.  
 
Barnsäkerhet 

Rummen ska utformas så att de är säkra och trygga för barnen och på ett sätt så att fall-, kläm- 
och brännskador undviks. Alla dörrar ska ha klämskydd och vassa hörn ska ha skydd. Minst ett 
fönster i varje rum ska vara öppningsbart och med barnspärrar. Inga fästen/stänger för gardiner 
(fönsterkedjor/spärrar), förutom i personalutrymmen/kontor. Alla fönster och glasdörrar ska 
vara av säkerhetsglas. Lekutrustning ska vara enligt europeisk standard och anpassad efter 
barnens olika behov.  
 
Elsäkerhet, telefon och larm 

Ovan fönster monteras lamputtag. Alla entrédörrar förses med dörröppnare, ringklocka och 
belysning. Förskolan förses med ett kombinerat passagesystem, inbrotts- och 
brandvarningslarm. Till brandvarningslarmet ansluts också takfotslarm och elektriska lås i 
utrymningsvägar.  
 
Digital infrastruktur 

Nätverk ska vara anpassat efter förskolans storlek och utformning. Det ska finnas både trådburet 
och trådlöst nätverk, men med möjlighet att koppla ur det trådlösa vid behov. I allrum, vilrum 
och vid arbetsplatser monteras datauttag för trådlösa respektive trådbundna telefoner och 
datorer samt fasta skrivare. Tekniken med digitala verktyg ska vara anpassad och lättanvänd.  
 
Avfallshantering och källsortering  

Soputrymmet ska utformas för källsortering och det ska finnas minst sju fraktioner: brännbart, 
matavfall, förpackningar av plast, papper, glas, metall samt farligt avfall. I planeringen av dessa 
utrymmen ska man sträva efter att barnen aktivt ska kunna delta i källsorteringen. Utrymmet 
utformas så att återanvändning gynnas. 
Hygienutrymmen 

Barn ska ges möjlighet att vara självständiga i samband med att sköta sin hygien. 
Hygienutrymmen bör placeras i nära anslutning till rum och barnens aktiviteter och utformas 
så att det känns lätt och naturligt för barn och personal att använda dem samtidigt som hänsyn 
tas till barns integritet. Enligt Läroplan ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla 
sin identitet och känna trygghet i den, samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och 
personliga integritet.  
 
Toaletter 

Det ska finnas låga samt höga toalettstolar i förskolans lokaler. Där det finns tvättrännor ska 
dessa placeras på låg höjd som ska vara justerbart utefter barnens behov. Det ska finnas 
torkpapper, tvålpump och hållare för engångshanddukar samt spegel placerat utifrån barnens 
höjd. Tvålpumpen placeras ovanför handfatet för att förhindra spill på golvet. 
 
Skötrum 

Skötbord ska vara höj- och sänkbara, det ska finnas ho i anslutning till skötbordet samt 
förvaringsutrymme i närheten av skötbordet. Det ska även tas hänsyn till barns integritet. Det 
ska finnas tvålpump och hållare för engångshanddukar samt spegel placerat utifrån barns behov.  
 



 

9 
 

Vilrum 

Det ska finnas förvaringsutrymmen för madrasser, täcken och kuddar i vilrummet. Täcken och 
kuddar ska kunna förvaras separat för varje barn och de ska kunna nås av barnen. 
Mörkläggningsgardin eller persienner.  

Pedagogiska rum samt ateljéer 

Pedagogiska rum samt ateljéer ska kunna nyttjas av barn från olika hemvistelser. I alla förskolor 
ska det finnas en eller flera ateljéer som möjliggör för skapande verksamhet samt pedagogiska 
rum dvs pedagogiskt kök som möjliggör för barnen att laga mat och baka. I pedagogiska rum 
samt ateljéer ska det finnas plats för dokumentationer i höjd så att barnen kan ta del av sitt eget 
och andras lärande. 
 
Ateljén är ett pedagogiskt rum som avses för skapande verksamhet. I enlighet med läroplan för 
förskolan ska barnen få möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska 
uttrycksformer, såsom bild, form, rörelse, sång och musik, dans och drama. Detta innefattar 
även att forma, konstruera och skapa och nyttja material och teknik. Utrymmet kräver 
vattenränna, arbetsbänkar och diskbänkar i höjder för både barn och vuxna. Utrymmet kräver 
även förvaringsmöjligheter som är placerade i barnens och den vuxnes höjd. Delar av 
förvaringen ska möjliggöra synligt material som uppmuntrar barnen att kunna hämta själva. 
 

Flexibel scen invändigt samt utvändigt ska finnas med teknik för ljud och ljus samt möjlighet 
för anslutande förvaring. Med utgångspunkt i detta behöver enheterna ha tillräckligt med 
ateljéutrymmen för att kunna möta alla barns tankar, idéer och förutsättningar.  
 
I de pedagogiska rum som avses att möjliggöra för barnen att laga mat och baka ”Pedagogiskt 

kök” kräver utrymmet vattenhoar, arbetsbänkar och diskbänkar i höjder för både barn och 
vuxna. Utrymmet kräver även förvaringsmöjligheter som är placerade i barnens och den vuxnes 
höjd. Delar av förvaringen ska möjliggöra synligt material som uppmuntrar barnen att kunna 
hämta själva. Fönstret mellan restaurang/matsal och kök ska vara på höjd 80 cm och 
dryckesbänk 62 cm. 
 
Vattenlek 

I förskolans läroplan (Lpfö18) står det att ”Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig 

ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.” 

Då vatten är en så grundläggande del av naturens kretslopp, måste vatten få en alldeles unik 
plats i barnens vardag, där alla barn får möjlighet att utforska vatten och sand både inne- och 
utomhus. Det kräver utrymme med golvbrunn, tåliga och lättstädade material, samt vattenränna 
i barnens höjd (ca 50 cm).  
 

Matsal 

Det ska finnas matsal men också möjlighet att äta i mindre rum. Flexibilitet eftersträvas och 
servering av mat sker både som buffé och vid borden. Inne på hemvistena bör en 
köksuppsättning finnas om måltiden sker där. Matsalen ska även fungera som ett rum för möten 
mellan människor och miljön ska kunna erbjuda många olika pedagogiska verksamheter. Detta 
kräver att miljön är föränderlig. I matsalen ska det finnas anslagsytor för dokumentationer, ljud, 
ljus, data, filmduk mm. Det ska finnas möjlighet att äta utomhus i anslutning till 
restaurangen/matsalen. 
 
Måltider  

Grunden till våra matvanor läggs i förskoleåldern och ju mer varierat man äter som barn desto 
större sannolikhet är det att man äter bra mat som vuxen. Förskolan har därför en viktig 
uppgift att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att introducera många olika 
livsmedel, framförallt frukt, bär och grönsaker, till barnen på ett lustfullt och pedagogiskt sätt. 
I Uddevalla kommun har vi ett arbetssätt där kockar och pedagoger tillsammans utvecklar 
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måltiderna för att öka barnens inflytande och ansvarstagande samt öka deras kunnande kring 
bra mat. Det övergripande syftet är att skapa förutsättningar för en god hälsa och hållbara 
levnadsvanor genom att integrera mat, måltider och rörelse/hälsa i den pedagogiska 
verksamheten. 
 
Måltidspedagogiken är inte bara en pedagogik som lär barnen att pröva nya maträtter utan ett 
förhållningssätt som ökar barns inflytande, delaktighet och självkännedom.  
 
Kostenhetens kök 

Kostenheten kommer med kompletterande anvisningar vid kommande ny-, till- eller 
ombyggnad. Nya förskolor ska utrustas med tillagningskök. Köket bör vara centralt placerat i 
huset. Det ska finnas möjlighet för barn att se in i köket och följa verksamheten utan att gå in. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Städ 

Det ska finnas utrymme för städutrustning, utslagsvask, tvättmaskin, upphängningskrokar och 
hyllor, torkställning, golvbrunn samt el och plats för städmaskin om sådan ska finnas. 
Städutrymmet ska vara centralt placerat och kunna nås utan att behöva gå igenom rum som 
avses för pedagogisk verksamhet.  
 

Förskolans utemiljö utifrån ett pedagogiskt perspektiv 

Boverkets vägledning, 2015:8, Gör plats för barn och unga, ska vara vägledande.  
 
Förskolan har ett tydligt pedagogiskt uppdrag där utemiljön är en viktig lärandemiljö. Barn i 
förskolan tillbringar 40–60% av sin aktiva tid under dagen utomhus. Studier visar att de barn 
som vistas i en variationsrik miljö stimuleras till bra motorik och balansförmåga blir mer fysiskt 
aktiva. Förskolan ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt 
intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam 
livsstil är en naturlig del av barnens dag kan detta bidra till att barnen utvecklar förståelse för 
att detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Vid utformandet av utegård ska det finnas 
material från naturen då detta bidrar till att barnen får använda sin fantasi och kreativitet. Det 
ska finnas möjlighet för dokumentation på flera platser utomhus i höjd så att barnen kan ta del 
av sitt eget och andras lärande 
 
Lärande för hållbar utveckling 

Förskolans utemiljö ska medvetet ge utrymme för vårt arbete med lärande för hållbar 
utveckling, både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Flera studier visar att barn 
som har kontakt med naturen blir mer benägna att skydda den och arbeta med naturfrågor i 
framtiden. Utegården ska stimulera delaktighet och inflytande och ge barnen möjlighet att 
tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande natur och samhälle.  
 
Utegården 

Utemiljön ska ha flera olika stora mötesplatser och pedagogiska rum, uppbyggda med olika 
sorters material och med olika storlek samt vara en blandning av öppna ytor och växtlighet. 
Utegården ska upplevas spännande och locka till lek, utforskande och utveckling för alla barn. 
Utegårdens lärmiljöer ska vara flexibla. Utemiljön ska erbjuda barnen olika möjligheter till 
rörelseaktiviteter så att barnen får uppleva rörelseglädje. Man ska behålla och nyttja den 
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eventuella naturmark som finns på området. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina 
erfarenheter och sätt att tänka och då ska det finnas material, rum och ytor i miljöerna som är 
både föränderliga och statiska.   
 
Utescen/amfiteater 

Någonstans på gården ska en scen/amfiteater finnas. Scenområdet skapas för flexibel 
användning, och inbjuder vuxna och barn att ta plats. I övrigt se text ovan under rubrik 
”Pedagogiska rum samt ateljéer” 
 
Ateljé 

Enligt läroplanen ska barnen få möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika 
estetiska uttrycksformer, såsom bild, form, rörelse, sång och musik, dans och drama. Detta 
innefattar även att forma, konstruera och skapa och nyttja material och teknik. Möjlighet till 
estetiska lärprocesser utomhus och i uteateljéer främjar kreativitet och fantasi. 
 
Förråd 

Flera uteförråd med dubbeldörrar kombinerat med en uteateljé gärna i anslutningen till 
odlingarna. I uteateljén ska det finnas möjlighet till vatten. I ett eller flera uteförråd ska det 
finnas möjlighet för barnen att snickra och skapa med olika tekniker. Hellre flera mindre förråd 
än ett stort. Uteförråden placeras på gården så att de skapar rumslighet och vindskydd samtidigt 
som de ska skapa bra siktstråk. 
 
Växtlighet 

Gården ska vara grön med buskar, träd och annan växtlighet.  Växtligheten planteras på ett sätt 
så dessa skapar rum i olika storlekar. Växterna på gården ska väljas utifrån ett hållbart 
perspektiv och främja för biologisk mångfald samt ge barnen möjlighet att uppleva årstidernas 
växlingar.  
 
En del av ytan ska ha koppling till mat med odlingsmöjligheter. Olika typer av bärbuskar, 
fruktträd samt grillplats och utekök samt plats för framtida växthus intill odlingslotterna ska 
finnas. Det ska finnas sittmöjligheter för barn och vuxna så att förskolegården kan användas till 
mer än lek, och skapa flera möjligheter till samspel och interaktion.  
 
Utemiljön ska erbjuda en upplevelse av de fem sinnena- syn, hörsel, doft, känsel, smak. Det ska 
finnas en variation av färg, form, struktur, täthet, storlek, dofter, olika ljudbilder, kallt och 
varmt. 
 
Lokalklimat 

På utegården ska man ta hänsyn till att det finns möjlighet för ett bra lokalklimat, dvs hänsyn 
tas till sol, skugga, vind under alla årstider. För mycket solljus, för lite rörelse och tanklös 
planering kan få negativa medicinska effekter. Om utegården delas upp i en mindre respektive 
större gård ska man fortfarande ta hänsyn till ett bra lokalklimat. Om de yngre ges en egen 
avskild yta ska denna inte användas för genomgång, då små barn är i behov av trygga relationer 
vilket är en förutsättning för utveckling och lärande. Tidigare studier av hur barn använder 
utomhusmiljön visar att barn gärna leker med sand och jord och på platser där de kan klättra. 
Förskolan ska erbjuda barnen möjlighet att leka olika sorters lekar utomhus, så som balanslek, 
klätterlek, yta för bygg och konstruktion, stor gräsyta, rutschkana, tunnlar, sandlåda och ytor 
att cykla och röra sig fritt samt estetiska uttryck. 
 
Underlag på gården ska vara av material som minimerar riskerna för miljö-och hälsopåverkan. 
Nivåskillnader på gården ska behållas eller skapas. Solskydd över sittmöjligheter och över 
lekmiljöer skapas av trä exv. pergola. På gården ska det även finnas stora träd från starten då 
dessa bidrar till ett solskydd. Placering av byggnader och växtlighet kan behöva kompletteras 
av vind- och väderskydd.  
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Vatten 

Vattenutkast och vattenränna ska placeras på lämpliga platser. Vattnet från vattenränna, all 
bevattning av barnens odlingar samt all annan vattenlek ska främja ett hållbart samhälle dvs att 
tex ta tillvara regnvattnet.  
 
Förskolans utemiljö utifrån andra perspektiv 

Trafiksituationen kring förskolan ska vara säker för lämning och hämtning med bil, 
varutransporter, samt ta hänsyn till miljöverkets riktlinjer för utsläpp av avgaser. Förskolan ska 
vara tillgänglig för cyklister, gående och rullstolsburna. Vagnförvaring under tak ska finnas på 
gården. Skärmtak eller liknande med överblick för att barn ska kunna sova tryggt ute. 
 
Personalutrymme 
 

Arbetsmiljöverkets författningsbeskrivning 2009:2 

4 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska ha en, med hänsyn till 
verksamheten, tillräcklig area och fri höjd samt vara lämpligt förlagda, utformade och inredda.  
5 § Arbetsplatser, arbetslokaler och personalutrymmen ska vara lätt och säkert tillgängliga och 
ha lämpliga samband med varandra. Inte fönster ner till golv, för att skapa lugn och ro. 
 
Personalens rum 

Personalens utrymmen ska kunna nås via egen entré och vara lätta att orientera sig till för 
besökarna. I personalens utrymmen ska det finnas möjlighet till klädombyte samt låsbara 
personalskåp till alla i personalen.  

 
Pausrum 

Det ska finnas möjligheter till avskildhet och vila för personalen som är på rast. Placering av 
personalrummet måste beaktas. Personalrummet ska ha tillräcklig yta i förhållande till antal 
personal. Det ska vara utrustat med bord och stolar samt soffa och soffbord, kök/pentry med 
kyl, mikro, diskmaskin och matplats.  
 
Arbetsplatser 

Arbetsplatser skapas med hyllor och goda arbetsytor samt systemskrivare. I eller i anslutning 
till något/några arbetsrum ska det finnas plats för kopiator, skrivare, lamineringsapparat.  
 
Samtal 

Personalen ska ha tillgång till ett eller flera samtalsrum beroende på förskolans storlek. 
Samtalsrummen ska nyttjas för enskilda samtal och för samtal i mindre grupper. Samtalsrum 
ska vara centralt placerat dvs man ska inte behöva gå igenom ett rum för att komma in till 
samtalsrummet pga. samtal som kan vara känsliga. 
 
Möten 

Det ska finnas ett stort rum ex matsalen eller annat stort rum som möjliggör för personal- och 
föräldramöten. Detta rum ska vara utrustat med modern teknik. 
 
Vilrum 

Vilrum projekteras utifrån antal som arbetar på förskolan. Vid lägre antal arbetande än vad 
kravet är så ska ett rum kunna fungera både som arbetsrum/tillfälligt vilrum eller liknande. 
 
Administration 

Det ska finnas en arbetsplats för rektor som även ska kunna användas som arbetsrum. Det ska 
finnas plats för ett arbetsbord för 4–6 personer. Rummet ska ligga centralt och kunna nås utan 
genomgång via andra pedagogiska rum. 
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Omklädning/dusch 

Dusch med omklädningsmöjligheter ska finnas och ska ligga centralt placerat. 
 
Rwc 

Rwc ska finnas och nås centralt. 
 
Tvättstuga 

I tvättstuga ska det finnas tvättbänk, tvättmaskin och torktumlare samt hyllor och skåp för 
förvaring. 
 
Förråd 

Det ska finnas ett centralförråd i anslutning till de gemensamma utrymmena. Det bör även 
finnas förråd i anslutningar till hemvisterna. 
 

Avslutning 

Uddevalla kommunala förskolor ger barnen möjlighet till upplevelse av de olika årstiderna i 
vår utemiljö och därigenom en förståelse för årets kretslopp i naturen. Våra traditioner av 
utevistelse och vår tillgång till natur är lyckosamma förutsättningar för att ge barnen grund i 
lärande för hållbar utveckling.  
 
Ovanstående ramprogram för ny-, till- och ombyggnad av kommunala förskolor fokuserar på 
lärmiljöer, säkerhet och funktion, men form, färg och ytskikt är minst lika viktigt för dem som 
dagligen vistas på våra förskolor. 
 
 
 
 
 
Uppföljning: 
Ramprogrammet kommer att följas upp i maj 2021 
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Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 
sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- 
och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - höstterminen 
2019 

Sammanfattning 
I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-
mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 
6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 
eller trakasserier.  
 
Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-
nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 
anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 
behandling eller diskriminering.  
 
Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 
är det anmälningarna under höstterminen 2019 som följs upp och analyseras. Även 
terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen och barn- och elevombudet 
(BEO) redovisas.   

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 
anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till BEO och Skol-
inspektionen för höstterminen 2019  
 



 

 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(6)

2020-02-06 Dnr BUN 2020/00162

  

 

Handläggare 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 
sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- 
och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen – höstterminen 
2019 

Sammanfattning 
I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-
mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 
6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 
eller trakasserier.  
 
Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-
nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 
anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 
behandling eller diskriminering.  
 
Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 
är det anmälningarna under höstterminen 2019 som följs upp och analyseras. Även 
terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen och barn- och elevombudet 
(BEO) redovisas.    

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06      

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 
anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till BEO och Skol-
inspektionen för höstterminen 2019   
   

Ärendebeskrivning 
I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-
mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 
6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
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blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 
eller trakasserier.  
 
Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-
nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 
anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 
behandling eller diskriminering.  
 
Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 
är det anmälningarna under höstterminen 2019 som följs upp och analyseras. Även 
terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen och barn- och elevombudet 
(BEO) redovisas.     
 
Skyldigheten att utreda uppgifter om trakasserier eller kränkande behandling inträder så 
snart någon i verksamheten får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 
utsatt för detta. Det krävs således inga bevis om att en kränkning ska ha ägt rum för att 
en utredning ska inledas. Utredningsskyldigheten är också oberoende av om det förelåg 
en avsikt att kränka eller inte. Skyldigheten att utreda föreligger även om vårdnadsha-
vare, barn eller elever uppger att de inte vill att händelsen ska utredas. Den som utreder 
måste skaffa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt. Man kan alltså inte 
låta saken bero om de inblandade lämnar motstridiga uppgifter.    
 
Om huvudmannen åsidosätter sina skyldigheter kan huvudmannen åläggas att dels 
betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels 
ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Det är huvudmannen som ska 
visa att kränkande behandling inte har förekommit. Upplevda kränkningar kan anmälas 
till Barn- och elevombudet som utreder ärendet. Även Skolinspektionen utreder ärenden 
om upplevda kränkningar om anmälan omfattar både kränkningar och andra brister i 
skolsituationen. Diskriminering utreds av diskrimineringsombudsmannen. Även här 
finns regler om diskrimineringsersättning för det fall att utredningen visar att huvud-
mannen brustit.  
 
Både diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen har till syfte att skydda barn och ele-
ver mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan 
förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling.   
 
Huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete samt arbeta med aktiva åtgärder för att 
dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier 
och kränkande behandling. Verksamheterna ska upprätta en likabehandlingsplan där 
arbetet beskrivs samt dokumentation över arbetet enligt bestämmelserna i 
diskrimineringslagen. Det är inget som hindrar att detta sker i samma dokument.  
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Skolinspektionen har tillsammans med Barn- och elevombudet tillsyn över att bestäm-
melserna i 6 kap skollagen följs. Diskrimineringsombudsmannen har tillsynen över att 
bestämmelserna i diskrimineringslagen följs.  

Statistik  
Nedan lämnas en redogörelse över antalet anmälda utredningar till huvudmannen. Re-
dogörelsen omfattar statistik både från senaste uppföljningen (vårterminen 2019) och 
innevarande uppföljning (höstterminen 2019).  
 
Antal anmälningar per verksamhetsform inklusive antal från föregående uppföljning:  
 
Uppföljning september 
2019 (avser vårterminen 
2019) 

Totalt antal 
889  

Uppföljning februari 
2020 (avser 
höstterminen 2019) 

Totalt antal 
925 
 

Förskola 10 Förskola 31 
Pedagogisk omsorg 0 Pedagogisk omsorg 0 
Grundskola/grundsärskola 866 Grundskola/grundsärskola 875 
Gymnasieskolan/gymnasie-
särskolan 

13 Gymnasieskolan/gymnasie-
särskolan 

19 

Vuxenutbildningen 0 Vuxenutbildningen 0 
   
Per skola/enhet  Per skola/enhet  
Bokenäs 40 Bokenäs 27 
Hogstorp 0 Hogstorp 0 
Herrestad F-3 13 Herrestad F-3 21 
Herrestad 4-6 14 Herrestad 4-6 14 
Norgården F-6 38 Norgården F-6 31 
Norgården 7-9 25 Norgården 7-9 23 + 1 flex
Sandersdal  25 Sandersdal 31 
Norrskolan 14 Norrskolan 21 
Äsperöd F-6 59 Äsperöd F-6 63 
Sommarhemmet 7-9 9 Sommarhemmet 7-9 7 
Sommarhemmet F-6 61 Sommarhemmet F-6 105 
Sommarhemmet grundsär 0 Sommarhemmet grundsär 0 
Dalaberg 191 Dalaberg 185 
Ramneröd 10 Ramneröd 18 
Ljungskile F-3 36 Ljungskile F-3 25 
Ljungskile 4-6 6 Ljungskile 4-6 19 
Hovhult 31 Hovhult 44 
Lane Ryr 0 Lane Ryr 6 
Forshälla 128 Forshälla 72 
Väster 5-7 39 Väster 6-7 28 
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Väster 8-9 3 Väster 8-9 8 
Unneröd 86 Unneröd 89 
Skansen-Äsperöd 0 Skansen-Äsperöd 6 
Stråket  0 Stråket 2 
Linnéaskolan 29 Linnéaskolan 27 
Norgårdens grundsärskola 1 Norgårdens grundsärskola 0 
Källan  6 Källan 2 
Bryggan  2 Bryggan 0 
   
Gymnasiet  Gymnasiet  
Akademi Sinclair 5 Akademi Sinclair 0 
Agneberg 3 Agneberg 8 
Östrabo yrkes 2 Östrabo yrkes 8 
Östrabo 1 0 Östrabo 1 1 
Gymnasiesär 3 Gymnasiesär 2 
   
Förskola  Förskola  
Hälle förskola 0 Hälle förskola 1 
Skogslyckans förskola 0 Skogslyckans förskola 2 
Forshälla förskola  3 Forshälla förskola 1 
Skansens förskola  1 Skansens förskola 0 
Kreatörens förskola  3 Kreatörens förskola 0 
Myntets förskola  3 Myntets förskola 0 
Norgårdens förskola  0 Norgårdens förskola 1 
Lane-Ryrs förskola  0 Lane-Ryrs Förskola 26 
 

Antal anmälningar 
Som framgår ovan har antalet anmälningar ökat något. Vid vissa enheter har antalet 
anmälningar ökat markant, medan de vid vissa enheter minskat.   
 
För att få en förklaring till detta har kontakt tagits med några av rektorerna som haft en 
väsentlig förändring för att få deras analys och kommentarer. Sammanfattningsvis upp-
ger rektorerna följande faktorer som de bedömer påverka situationen:  
 

 Tydligare ansvarsfördelning och uppdrag till personal som arbetar med 
kränkningsutredningar innebär ökad kontinuitet och ökad kvalité vad gäller 
anmälningar och utredningar. Dessa arbetar även som ständiga rastvärdar och 
deltar i trygghetsgruppen  

 
 Ökat antal elever med utåtagerande beteende och/eller psykisk ohälsa medför 

fler situationer som kan upplevas kränkande.   
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 Ökat antal anmälningar där det finns definitionsproblematik mellan kränkande 

handlingar och bristande tillsyn  
 

 Ökad bemanning ger bättre förutsättningar att arbeta förebyggande.  
 

 Ökad kompetens hos personalen vad gäller bemötande ger positiva effekter 
(exempelvis utbildning kring NPF-diagnoser). 

 
 Tydliggörande av läraruppdraget och vikten av att anpassa undervisningen ökar 

förutsättningarna att det inte uppstår situationer som kan upplevas kränkande  
 

 Handledning till elevassistenter av psykolog/specialpedagog    
 

 Regelbunden analys av upplevda kränkningar som resulterar i resursfördelning 
utifrån behov 

 
 Fler lokaler har tagits i anspråk för att skapa mer yta och därigenom minska 

kritiska situationer.   
 

Ärenden hos Skolinspektionen/Barn- och elevombudet  
 

Överlämnade till kommunens klagomålshantering 
2019: 5999  
Skansens förskola  
Brister i tillsynen  
 
2019: 6949 
Sommarhemsskolan F-6  
Klagomål på barnets situation vid fritidshemmet  
 
2019:8429 
Parkens förskola  
Bristande tillsyn.  
Skolinspektionen har avslutat ärendet.  
 

Avslutade 
2019: 7071 
Uddevalla gymnasieskola 
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Rör antagning till utbildning. Avslutat ärende där inspektionen inte anser att Uddevalla 
kommun anser att fel begåtts.  
 
2019:9510 
Ljungskileskolan  
Anmälan om bristande stöd samt kränkning. Inspektionen beslutar att åtgärden ej är en 
kränkning samt att anmälan om bristande stöd en tas upp. 
 

Pågående  

2019: 6534 
Forshälla skola  
Rätten till utbildning (frånvaro) och kränkningar  
 
2019: 8616 
Ljungskileskolan  
Inleddes som besvarande av klagomål, men inspektionen har förelagt kommunen att 
inkomma med kompletteringar. Rör elevens rätt till stöd och elevens frånvaro.   
 
 
 
 
Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 
Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 
Samtliga verksamhetskontor 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr BUN 2020/00163  15 

Strategi drogfri ungdom 2020-2021 

Sammanfattning 
Strategin för kommunens drogförebyggande arbete, Drogfri ungdom, har reviderats. 
Strategin har funnits sedan 2011 och reviderades senast 2018-01-25. Eftersom samhället 
och förutsättningarna förändras så krävs också revidering av strategin, även om den 
utgår från samma grundprinciper som fastslogs från början. Strategin ska antas av barn- 
och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för att på så sätt vara ett 
uppdrag som varje förvaltning måste arbeta med. Strategin har beretts av de två 
nämndernas gemensamma presidium och varje nämnd ska nu stadfästa strategin genom 
beslut i respektive nämnd.   

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-02   
Bilaga – Strategi Drogfri Ungdom 2020-2021     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
  
att godkänna den reviderade strategin för kommunens drogförebyggande arbete, 
Drogfri ungdom för 2020-2021. 
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-02-03 Dnr BUN 2020/00163 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Strategi drogfri ungdom 2020-2021 

Sammanfattning 

Strategin för kommunens drogförebyggande arbete, Drogfri ungdom, har reviderats. 

Strategin har funnits sedan 2011 och reviderades senast 2018-01-25. Eftersom samhället 

och förutsättningarna förändras så krävs också revidering av strategin, även om den 

utgår från samma grundprinciper som fastslogs från början. Strategin ska antas av barn- 

och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för att på så sätt vara ett 

uppdrag som varje förvaltning måste arbeta med. Strategin har beretts av de två 

nämndernas gemensamma presidium och varje nämnd ska nu stadfästa strategin genom 

beslut i respektive nämnd.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-02   

Bilaga – Strategi Drogfri Ungdom 2020-2021      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 
att godkänna den reviderade strategin för kommunens drogförebyggande arbete, 

Drogfri ungdom för 2020-2021. 
 

   

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

Drogfri ungdom 
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Drogfri ungdom – strategi för det drogförebyggande arbetet i 

Uddevalla kommun 2020–2021 
Från 2014 har det i Drogfri Ungdom ingått representanter socialförvaltningen, barn och 

utbildning samt kultur och fritid. På grund av besparingar saknas nu representanten för 

socialförvaltningen i Drogfri Ungdom. Det innebär att vi inte kan arbeta 

förvaltningsövergripande på samma sätt och den röda tråden genom förvaltningarna blir 

inte lika tydlig. Enhetschefen för förebyggande socialt arbete har tillsammans med 

Drogfri Ungdom gjort en konsekvensanalys som finns att ta del av.  

 

Målen i strategin samt organiseringen av arbetet är ett förvaltningsövergripande 

ansvar. Strategin är således ett uppdrag som respektive förvaltning skall arbeta efter. 

Socialförvaltningen är inte längre en del av Drogfri Ungdom. 

 

Grunderna för drogförebyggande arbete och det som strategin utgår ifrån är följande: 

 Tidiga insatser 

 Riktade insatser  

 Samordning av arbetet 

 Information och stöd till ungdomar och föräldrar. 

 Information och stöd till yrkesverksamma 

 

Arbetet skall koncentreras till de metoder som visat sig verkningsfulla, genomföras fullt 

ut och på ett samordnat sätt. 

Fokusområden 

1. Samordning av organisationsövergripande insatser gällande alkohol, 

narkotika, tobak, dopning och spel (ANDTS). NY 
 

Vad Vem 

Samordnad organisation enligt 

organisationsskiss 

BoU, Kulf 

Efter behov tas viktiga samverkanspartners in i 

arbetet. 

Presidiet ska ha kunskap om det 

drogförebyggande arbetet och få 

information om arbetet som bedrivs i 

kommunen.  

Presidiet kallar till möten. Drogfri Ungdom 

förser dem med information. 

 

2. Främjande och förebyggande insatser på tidig nivå (ANDTS). NY 

 

Vad Hur Vem 
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Tidiga insatser Identifiera nya områden, fortsätta 

pågående främjande och förebyggande 

insatser på tidig nivå samt utveckla 

pågående arbete. Gäller främst 

grundskolan samt Kulf. 

BoU, Kulf 

Förutsättningar för främjande 

och förebyggande insatser i 

skolans verksamhet.  

Var rektor beslutar hur och om det 

kommer genomföras. Kopplas på 

grundskolans lokala ANDTS årshjul 

samt i samverkan med EHT. Om 

rektor väljer att avstå ska det redovisas 

till närmaste chef samt påvisas hur 

man väljer att arbeta med frågan.  

BoU 

 

 

3. Öka kunskapen och utveckla arbetet inom ANDTS.  
 

Vad Hur Vem 

Ökad kunskap om ANDTS hos 

yrkesverksamma inom BoU 

samt Kulf i Uddevalla 

kommun. 

 

NY 

Drogförebyggande samordnare för 

grundskola och gymnasiet samt 

ungdomspedagogen skall tillsammans 

genomföra regelbundna föreläsningar 

för yrkesverksamma inom sina 

verksamheter. 

 

Samverkan/informationsbyte med 

interna och externa verksamheter inom 

Uddevalla kommun samt närliggande 

kommuner (Trestad – Uddevalla, 

Trollhättan och Vänersborg). 

BoU, Kulf 

 

Ökat samarbete med 

föreningslivet. 

 

NY 

Om arbete ska kunna genomföras är 

förslaget att ett närmare samarbete 

med folkhälsostrateg utvecklas.  

 

Ungdomspedagog kan vara behjälplig 

i arbetet med att utveckla 

informationskanaler och forum. 

Kulf 

Genomföra aktiviteter på 

fritidsgårdarna för att öka 

ungdomarnas kunskap om 

ANDTS. 

Ungdomspedagog genomför den 

lokala drogvaneundersökningen med 

frivilliga ungdomar på gården. NY 

 

Informations och kunskapshöjande 

insatser för personalen men även för 

ungdomarna.  

Kulf 
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Utveckla/revidera policy och 

handlingsplaner i BoU o Kulf 

Personal ska ha kännedom om 

gällande policy och handlingsplaner. 

Ska ses över och revideras av 

drogförebyggande samordnare på 

grundskolan och gymnasiet samt 

ungdomspedagog i samverkan med 

rektorer och enhetschef. Ska revideras 

en gång per år.  

Kulf, BoU 

  

4. Öka kunskapen och utveckla arbetet inom ANDTS till föräldrar och 

ungdomar. 

 
 

Vad Hur Vem 

ANDTS-information till 

föräldrar.  

 

Drogförebyggande samordnare för 

grundskola och gymnasiet samt 

ungdomspedagogen skall tillsammans 

genomföra regelbundna föreläsningar 

för målgruppen vuxna samt genom 

samtal med ungdomar, på ungdomarnas 

arenor, sprida kunskap. 

 

Drogförebyggande samordnare för 

grundskolan föreläser om ANDTS på 

föräldramöten. Önskvärt är att det sker 

flera gånger under högstadiet, men 

minst en gång under den perioden. 

 

Drogförebyggande samordnare för 

gymnasiet deltar på höstterminens 

föräldramöten för årskurs 1. 

 

BoU, Kulf 
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ANDTS-information till elever. 

 

NY Formulering! 

Eleverna ska medverka i det främjande 

och förebyggande arbetet.  

Skolorna erbjuds grundläggande 

kunskaper om ANDTS samt möjlighet 

att stärka och utbilda eleverna. 

Utifrån CANs resultat kommer 

utbildning likt DrogSmart att erbjudas 

elever i gymn år 1. Högstadiet kommer 

arbeta vidare på att implementera 

årshjulet inom ANDTS där konceptet 

ANDT på schemat kommer att erbjudas. 

Med tanke på samhällsklimatet är det en 

viktig insats men blir upp till var rektor 

att besluta hur och om det kommer 

genomföras.  

 

Drogförebyggande samordnare på 

skolorna, främst gymnasiet, ska förse 

elever med kunskap om skolans 

drogpolicy och ge information om vad 

kommunen kan erbjuda för hjälp och 

stöd. 

BoU 

ANDTS- information till 

ungdomar. 

NY 

Ungdomspedagogen skall genom samtal 

med ungdomar, på ungdomarnas arenor, 

sprida kunskap om ANDTS samt 

information om vad kommunen kan 

erbjuda för hjälp och stöd. 

Kulf 

 

5. Uppsökande arbete.  

      Öka möjligheten att tidigt identifiera ungdomar som provat narkotika.  

Det ska finnas förutsättningar för främjande och förebyggande insatser i skolans 

verksamhet.  

 

Vad Hur Vem 

Tillsammans med skolorna 

snabbt identifierar ungdomar 

som befinner sig i riskzon för 

att använda droger.  

NY formulering 

Drogförebyggande samordnaren för 

grundskolan samverkar nära med 

personal på skolan, ger kunskap och 

information för att personalen tidig kan 

upptäckt individer i riskzon.   

 

  

BoU 
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Aktivt uppsökande arbete 

bland gymnasieelever som 

provat droger 

Drogförebyggande samordnare för 

gymnasiet identifierar ungdomar som 

provat droger och erbjuder stöd och 

behandling, i nära samverkan med 

Kompassen öppenvårdsmottagning eller 

behandlingsenhet i hemkommunen. 

Är även behjälplig med att drogtesta 

elever när skolsköterska ej har 

möjlighet. 

 

BoU (Soc) 

 

6. Rökfria utemiljöer.  

I enlighet med tobakslagen samt Uddevalla kommuns policy om en rökfri 

arbetsplats ska ingen röka på, i eller i anslutning till kommunens 

verksamheter. 

 

Vad Hur Vem 

Rökfria skolgårdar. Drogförebyggande samordnare för 

grundskolan och gymnasiet formulerar 

en övergripande tobakspolicy, genom 

drogpolicyn, för skolorna. 

Drogpolicy och handlingsplanen 

revideras varje år.  

 

Kontinuerligt sker tillsyn på 

skolgårdarna av samhällsbyggnad. 

BoU 

 

 

 

 

 

 

Shbn(samhäll

sbyggnadsnä

mden) 

Rökfria fritidsgårdar. Enhetschef tillsammans med 

ungdomspedagog utarbetar och 

uppdaterar policy och handlingsplaner 

för alla fritidsgårdar som revideras 

varje år. 

Kulf 

 

7. Dopning. Samverkan mot användande av doping på de lokala 

träningsanläggningarna. 

 
 

Vad Hur Vem 
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Kontinuerligt 

dopningsförebyggande arbete i 

Uddevalla gymnasieskola.  

Genom den nationella arbetsmetoden 

PRODIS. 

 

BoU 

 

 

 

 

8. Spel. NY 

 

Vad Hur Vem 

Från januari 2018 ska varje 

kommun arbeta med insatser 

mot problematiskt spel om 

pengar. 

 

Socialtjänsten är ytterst ansvarig, men 

drogförebyggarna och 

ungdomspedagogen för ut 

information och kunskap om hur man 

kan upptäcka samt var man kan få 

stöd och hjälp.  

BoU, Kulf 
 

 

 

 

9. Sociala medier. 

 

Vad Hur Vem 

Använda sociala medier för att 

nå ut till kommunens invånare. 

 

 

Använda befintliga 

informationskanaler tex Uddevalla 

kommuns hemsida och sociala 

medier, Unikum och Vklass.  

 

BoU, Kulf 
 

 

 

 

10. Årlig lokal drogvaneundersökning. 

 

Vad Hur Vem 
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Lokal Drogvaneundersökning 

 

 

En lokal drogvaneunderökning 

genomförs årligen i åk 7-9 samt till 

frivilliga deltagare på Fritidsgårdarna.  

 

Skolornas resultat återrapporteras till 

rektor, även gärna till personal, 

vårdnadshavare och elever. Resultatet 

kan redovisas till andra viktiga 

samverkanspartners men dock inte på 

skolnivå. En handlingsplan erbjuds 

kopplat till resultatet, med insatser för 

elever, personal samt föräldrar. 

 

NY Fritidsgårdarnas resultat 

återrapporteras till enhetschef samt en 

handlingsplan erbjuds kopplat till 

resultatet. 

BoU, Kulf 

 

11. Omvärldsbevakning. 

 

Vad Hur Vem 

Uppdatera Bou och Kulfs 

verksamheter om förändringar, 

ny forskning och nya trender 

inom ANDTS. 

 

 

Genom att delta i relevanta 

konferenser och utbildningar samt 

genom nyhetsbevakning och 

erfarenhetsutbyten i nationella och 

internationella nätverk och andra 

relevanta forum. 

BoU, Kulf 

 

12. Ökad samverkan med NY 

 
 

Vad Hur Vem 



 

 
 

 
 8 (10) 

2019-12-06 

 

 

 

      

     

    

  

Elevhälsan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsokällan 

 

 

 

 

Idéburensektor samt 

föreningslivet. 

 

 

NBV (nykterhetsrörelsens 

bildningsverksamhet) fortsatt 

arbete med. 

 

 

Folkhälsostretegen  

 

Hälsopolitiska rådet 

 

 

Jämnställdhetsstrateg 

 

 

 

 

Vem ansvara för LUPPEN? 

 

Genom en förändrad organisation får 

drogförebyggaren på gymnasiet bättre 

förutsättningar till samarbete då hon 

nu ingår i elevhälsan. Det öppnar även 

upp för att fler bär frågan och det lyfts 

in naturligt i skolans verksamhet och 

med det får mer tyngd och 

genomslagskraft.  

 

Genom förändrad organisation av 

elevhälsan i grundskolan kommer det 

att ges bättre förutsättningar för 

drogförebyggaren på grundskolan att 

samarbeta då, de numera igår i 

grundskolans verksamhet.  

 

Öka samverkan samt samarbeta kring 

utbildningar, fortbildningar och 

föreläsningar kopplat till 

arbetsområdet.  

 

Öka samverkan utifrån 

förutsättningarna med exempelvis: 

Länsnykterhetsförbundet Västra 

Götaland…  

 

Fortsatt samarbete med NVB. 

 

 

 

Utveckla ett tätare samarbete.  

 

Önskar uppta tidigare samverkan med 

HPR. 

 

Utveckla en samverkan med utifrån 

arbetet som bedrivs på grundskolan i 

det normkritiska och våldspreventiva 

perspektivet. 

 

Utveckla en samverkan med samt ta 

del av resultatet av LUPPen. 

BoU, Kulf 
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Fältenheten 

 

 

 

Kompassen 

 

 

Tillståndsenheten 

 

Krogar mot knark 

 

 

UMO 

 

 

Polisen 

 

 

 

FöräldraResursen 

 

 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Tätare samverkan särskilt nu när 

representant från soc ej är 

representerade i Drogfri Ungdom.  

 

Fortsatt samverkan med utifrån de 

förutsättningar som ges.  

 

Utifrån information och 

utvecklingsområden samverka bättre.  

Ökad samverkan och 

informationsbyte. 

 

Utökat uppdrag att arbeta 

förebyggande, fortsatt samverkan.  

 

Nära samverkan med polisen. Riktade 

insatser görs efter behov samt på 

påkommen anledning.  

 

Tätare samverkan med 

drogförebyggaren på grundskolan.  

 

Fortsatt samverkan med bl. a.  

information och kunskapshöjande 

insatser.  

 

Uppföljning 

 

 Rapportering sker kontinuerligt till närmaste chef inom de olika verksamheterna.  

 Beslut om strategin beslutas och tas i varje nämnd.  

 

Den lokal drogvaneundersökningen samt levnadsvaneundersökningen (LUPP, lokal 

uppföljning av ungdomspolitik) och CANs drogvaneundersökning blir ytterligare 

mätinstrument för hur vi ligger till i kommunen som arbetet organiseras efter.  
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Bilaga 

Organisationsskiss 

 

Referensgrupp 
     Presidie         Presidie        Presidie  

FC  FC  FC 

Soc  Bun  Kulf 

Enhetschef förebyggande socialt 
arbete vid behov 

Styrgrupp 

Enhetschef Gymasieskolorna  
Bitr. avdelningschef Grundskolorna 

Enhetschef Unga  Kulf 

Arbetsgrupp   

Drogförebyggande samordnare för 
grundskolan och  gymnasiet 
Ungdomspedagog från Kulf 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr BUN 2019/01271  16 

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2019 

Sammanfattning 
Enligt Hälso- och sjukvårdens lagar (HSL) och författningar ska vårdgivare senast 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Det ska också upprättas 
kvalitetsberättelse och informationssäkerhetsberättelse. För elevhälsan i Uddevalla 
kommun har vi slagit samma dessa tre dokument till ett gemensamt. Medicinska, 
psykologiska och logopediska insatser ingår i rapporterna då det är dessa tre områden 
som lyder under HSL 

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete utförs kontinuerligt under året med egenkontroller och 
riskanalyser. Hela personalgruppen görs delaktig i arbetet.  

 
Ledningssystemet har reviderats under året och nya rutiner har tillkommit. 
Organisationsförändringar har skett under året med nya enhetschefer.  
Antalet avvikelser är på samma eller lite lägre nivå än tidigare år men fler avvikelser har 
i år skrivits av psykologer och färre av skolsköterskor.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-28 
Patientsäkerhetsberättelse med kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse för 
elevhälsan i Uddevalla kommun 2019 
Bilaga: Riskanalys Elevhälsans medicinska insats (EMI) 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att Patientsäkerhetsberättelse med kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse för 
elevhälsan i Uddevalla kommun 2019 antas   
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-01-28 Dnr BUN 2019/01271 

  

 

Handläggare 

Skolsköterska med med.ledn.ans. Susann Magnusson 

Telefon 0522-69 69 68 
susann.magnusson@uddevalla.se 

 

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 

kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2019 

Sammanfattning 

Enligt Hälso- och sjukvårdens lagar (HSL) och författningar ska vårdgivare senast 1 

mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Det ska också upprättas 

kvalitetsberättelse och informationssäkerhetsberättelse. För elevhälsan i Uddevalla 

kommun har vi slagit samma dessa tre dokument till ett gemensamt. Medicinska, 

psykologiska och logopediska insatser ingår i rapporterna då det är dessa tre områden 

som lyder under HSL 

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete utförs kontinuerligt under året med egenkontroller 

och riskanalyser. Hela personalgruppen görs delaktig i arbetet.  

 

Ledningssystemet har reviderats under året och nya rutiner har tillkommit. 

Organisationsförändringar har skett under året med nya enhetschefer.  

Antalet avvikelser är på samma eller lite lägre nivå än tidigare år men fler avvikelser har 

i år skrivits av psykologer och färre av skolsköterskor.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-28 

Patientsäkerhetsberättelse med kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse för 

elevhälsan i Uddevalla kommun 2019 

Bilaga: Riskanalys Elevhälsans medicinska insats (EMI)      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Patientsäkerhetsberättelse med kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse för 

elevhälsan i Uddevalla kommun 2019 antas    

 

 

Staffan Lindroos Susann Magnusson 

Förvaltningschef  Skolsköterska med medicinskt 

ledningsansvar  

Skickas till 

 



 

1 
 

 

 

 

 

Patientsäkerhetsberättelse 

med informationssäkerhets- och 

kvalitetsberättelse 

för elevhälsan i Uddevalla kommun 
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2019-01-20 

 

Susann Magnusson    

Medicinskt ledningsansvarig, MLA  

(verksamhetschef enligt HSL)  
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Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det 

systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att 

informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 § 

 

Enligt Journalföring och behandling av personuppgifter i hälso- och sjukvården (HSLF-FS 2016:40), 

som började gälla 2017-03-01 ska patientsäkerhetsberättelse även innehålla uppgifter om 

uppföljningar av informationssäkerheten, de riskanalyser som har gjorts och de åtgärder som har 

vidtagits för förbättring av informationssäkerheten. Den utvärdering vårdgivaren har genomfört av 

skydd mot olovlig åtkomst till datornätverk och informationssystem och den granskning som har 

gjorts av hälso- och sjukvårdspersonalens journalföring ska också redovisas 

 

I detta dokument hänvisas till paragrafer i 

 Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 (PSL) 

 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9  
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Sammanfattning  
 

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete utförs kontinuerligt under året med bland annat egenkontroller 

och riskanalyser. Professionsgrupperna, dvs skolsköterskor och skolläkare, logopeder och psykologer, 

görs delaktiga i arbetet som leds av MLA. 

Ledningssystemet reviderades under hösten 2019 med anledning av förändringar i elevhälsans 

organisation och utifrån förändringar i författningar som skett under året. Att revidera rutiner samt 

skapa nya rutiner för de områden där rutiner ännu inte upprättats pågår också kontinuerligt. Aktuella 

rutiner finns samlade på sidan ”Ledningssystem för kvalitet” på kommunens intranät Inblicken, sidan 

har under året genomgått en större förändring för att allt ska bli samlat och lätt att hitta. 

I maj 2018 slutade verksamhetschef Lena Cederberg och Susann Magnusson, MLA, blev tillförordnad 

verksamhetschef året ut. Detta förlängdes sedan att omfatta även vårterminen 2019 i väntan på att ny 

chef tillträdde och att ny organisation trädde i kraft. Ny enhetschef för grundskolans elevhälsa blev 

Mathias Lind som tillträdde i juni. I juni flyttade också elevhälsans centrala funktioner för 

grundskolan in i nya lokaler på Kanslibacken, I17 området. 

Antalet avvikelserapporter ligger på samma nivå som tidigare år. Det handlar om ingen eller ringa 

vårdskada i samtliga inlämnade avvikelser. Inrapportering av avvikelser är bra och uppmuntras till då 

det ger oss möjlighet att se över rutiner och kompetensutvecklingsbehov och därigenom höjer kvalitet 

och patientsäkerhet. 

Inom informationssäkerhetsarbetet har stickprovskontroller av besöksloggar gjorts vid två tillfällen. 

Av ett stort antal kontrollerade loggar har endast ett fåtal krävt uppföljning och ingen av dessa visade 

sig vara otillåten överträdelse. Endast ett fåtal incidenter gällande personuppgifter har inträffat, dessa 

har anmälts till kommunens dataskyddsombud. Utveckling av rutiner och arbetssätt för att förbättra 

informationssäkerheten pågår fortlöpande. 
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Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659, 3 kap. 1 § och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1§ 

Kravet enligt lagar och författningar på god vård, ändamålsenliga lokaler och kostnadseffektivitet 

enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) ska uppnås. Vårdgivaren ansvarar för att ett 

ledningssystem för kvalitet finns. 

 

 Inga allvarliga vårdskador ska uppkomma 

 Rutiner ska finnas för alla aktiviteter inom verksamhetsområdet och dessa ska vara till hjälp 

för ett likvärdigt och patientsäkert arbetssätt 

 Endast personal med rätt kompetens anställs. För skolsköterskor innebär det att vi kräver att 

man har utbildning till specialistsjuksköterska (barnsjuksköterska eller distriktssköterska, i 

Uddevalla kommun anses skolsköterskeutbildningen i Skövde som likvärdig). Logopeder och 

psykologer är legitimerade. 

 

 

Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet 

SFS 2010:659,3 kap. 9 § och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2 §, p 1 

 

Vårdgivaren, i detta fall Barn och utbildningsnämnden, har det fulla ansvaret för de delar av 

elevhälsan i grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som lyder under 

Hälso- och sjukvårdens regelverk. I detta innefattas den medicinska insatsen med skolsköterska och 

skolläkare, logopedernas samt delar av psykologernas verksamhet. 

I samband med årets organisationsförändringar utsåg vårdgivaren Susann Magnusson till 

verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Susann har den medicinska kompetensen 

och behöver därför inte överlåta enskilda medicinska ledningsuppgifter till någon skolsköterska med 

medicinskt ledningsansvar (MLA). För att undvika begreppsförvirring benämns Susann som MLA. 

Enskilda ledningsuppgifter rörande läkemedel har överlåtits på skolläkare Joakim Olofsson, enskilda 

ledningsuppgifter kring professionsspecifika utredningar och utredningsmaterial har överlåtits till 

logoped Lina Holmén och psykolog Lina Marin. 

 

MLA tar emot synpunkter och klagomål samt hanterar både dessa och inkomna avvikelserapporter 

genom händelseanalyser och återkoppling till rapportör. 

 

Ledningssystemet för kvalitet tar upp hur ansvarsfördelning i övrigt fördelas mellan vårdgivare, 

verksamhetschef och den enskilde yrkesutövaren. 
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Struktur för uppföljning/utvärdering  

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

 

MLA träffar psykologer och logopeder var för sig något/några tillfällen varje termin för att följa 

arbetet i respektive professionsgrupp. Både gemensamma och professionens egna processer och 

rutiner följs upp vid dessa möten. De olika professionerna träffas ungefär var fjärde vecka för 

professionsmöten där kvalitets- och utvecklingsfrågor är en del av innehållet.  Agendan för 

skolsköterskornas möten där även skolläkaren deltar följer ett av MLA upprättat årshjul där 

egenkontroll, riskanalyser och utvärderingar tas upp vid olika tidpunkter under året. Även logopeder 

och psykologer har patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor på agendan vid sina möten. 

 

Kvalitetsarbete ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv och uppföljning av detta görs av MLA. 

Uppföljning och utvärdering av informationssäkerhetsarbetet görs till största del av systemförvaltaren 

för elevhälsans journalsystem. MLA och systemförvaltare samarbetar med varandra och med andra 

berörda parter då så är befogat. 

 

Uppföljning genom egenkontroll 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 2§, 7 kap. 2 § p2 

Egenkontroll är systematisk uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt kontroll av 

att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i verksamhetens ledningssystem. 

 

Extern läkemedelsgranskning genomförs enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-

FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården. Denna granskning 

görs genom ett samarbete med MLA i Vänersborg där båda kommunernas MLA granskar varandras 

verksamhet efter en uppgjord rutin och checklista. Årets kontroll genomfördes under oktober månad 

och visade att hanteringen höll god kvalitet på de flesta punkter. Redan före kontrollen hade det 

uppmärksammats brister på två kylskåp på grundskolor där min- och maxtemperatur inte kunde 

avläsas och kylskåpets termometer inte visade samma som en extern termometer.  Det var tveksamt 

om temperaturen höll sig inom gränsvärden för säker förvaring av vaccin. Nya kylskåp har nu köpts 

in. På gymnasiet fanns ett kylskåp som inte är godkänt för medicinskt bruk och inte har larm för 

temperaturen. Detta har påtalats till enhetschefen för gymnasiets elevhälsa. 

 

Dokumentation och journalhantering ska också genomgå årlig egenkontroll. Detta brukar ske i form av 

kollegial journalgranskning. I år har istället MLA granskat en journal från var och en av våra 

skolenheter. Endast ca 10 % av journalerna är helt utan anmärkning. Det är små anmärkningar som 

noterats och upptäckta brister kan inte härledas till patientskada. Däremot kan det bli problematiskt om 

eleven skulle höra av sig efter ett antal år och begära ut uppgifter från journalen och vi då till exempel 

inte kan utläsa om vårdnadshavare informerats, att man avslutat kontroller, att en planerad åtgärd blev 

genomförd samt resultat av åtgärden. Det finns också saker som kan bli otydliga för mottagande skola 

om eleven skulle flytta. Resultaten har lyfts med skolsköterskegruppen på ett professionsmöte och 

diskuterats för att medvetandegöra vikten av tydligare dokumentation. Detta sattes också i relation till 

riskanalysen där några av de tänkbara riskerna som skattades lågt i riskpoäng är företeelser som enligt 

journalgranskningen ser ut att ha inträffat då och då. Det är viktigt att medvetandegöra 

personalgruppen om detta. 

 

Psykologerna utövar egenkontroll i samband med var och en av utförda utredningar genom att minst 

två kollegor läser igenom utlåtandet. I oktober började psykologerna med en ny struktur i form av 

regelbundna möten (Kvalitetssäkring utredningar, KSU), som dels har till syfte att vara granskande av 

utlåtanden, dels ett forum för att få kollegial handledning vid svåra bedömningar eller andra frågor 

som uppkommer.  



 

6 
 

 

Vid logopediska utredningar sker egenkontroll genom att en kollega är behjälplig med att analysera 

resultatet och granska utlåtandet. Logopederna har under året sett över rutiner för sin journalföring för 

att säkerställa likvärdig dokumentation. 

 

Under året inkomna avvikelserapporter används för att identifiera brister vilket blir en form av 

egenkontroll. Utifrån händelseanalyserna från avvikelserapporteringen vidtas åtgärder, till exempel i 

form av nya eller förändrade rutiner, för att avvikelserna inte ska upprepas. 

 

 

Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som 

genomförts för ökad patientsäkerhet under 2019 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

 

 Enskilda ledningsuppgifter, där verksamhetschef/MLA inte har tillräcklig kompetens har 

överlåtits till andra personer för att säkerställa patientsäkra utredningar av psykolog och 

logoped 

 Arbete med skriftliga rutiner fortgår. Vissa rutiner har under året reviderats då författningar 

ändrats. Rutiner har ändrats med hänsyn till nya avtal kring vacciner och nya rutiner hos 

leverantörer  

 Dokument som tidigare fanns på olika ställen på inblicken har nu samlats i ledningssystemet 

för kvalitet. Länkar till andra sidor på Inblicken finns också där numera för att man inte ska 

behöva leta på flera ställen. Svårighet att hitta rätt saker ska inte bli ett hinder som gör att man 

inte läser på eller att man gör fel. Samtidigt har layouten på sidan för rutiner på Inblicken 

förbättrats 

 Forskning och övriga nyheter inom verksamhetsområdet följs kontinuerligt. 

 Nya kylskåp till tre skolsköterskemottagningar samt viss förbättring av annan utrustning på 

enskilda skolor 

 Möten och andra samverkansformer med andra vårdgivare som vi samarbetar med.  

 Revidering av ledningssystem med anledning av förändrad organisation 

 Uppgraderingar i journalsystemet 

 Extern granskning av läkemedelshantering och övrig egenkontroll 

 Skolläkaren har haft genomgång med skolsköterskorna för ökad kunskap om tillväxt och 

tillväxtavvikelser samt att bli bättre i att tolka tillväxtkurvor 

 Skolläkaren har initierat nätverksträffar för skolläkarna inom Fyrbodal 

 Ny rutin för kvalitetssäkring av psykologiska utredningar har tagits fram 

 Ny rutin för den psykologiska utredningen inför eventuellt mottagande i särskola innebär att 

underlaget nu granskas mer noggrant 

 Utarbetat gemensam mall för psykologiska utlåtanden 

 Ny lag om avvaktivering av läkemedel infördes och vi har avtalat med våra leverantörer att de 

gör detta för oss vilket ska säkerställa att vi får kontrollerade läkemedel och inga kopior. 
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Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

 

Elevhälsans medicinska del (EMI): 

 Samverkansrutiner med BUP och habiliteringen kring kontroller av elever med 

neuropsykiatriska diagnoser som medicinerar. 

 Deltagande i lokal närsjukvårdsgrupp Barn och unga 

 Besök på ungdomsmottagningen för ökad förståelse för varandras verksamheter 

 Kontaktpersoner på alla vårdcentraler i kommunen 

 Representant i referensgrupp för föräldrastödet 

 Kontakt med Närhälsan, BUM, Hab, BUP och NP-teamet i enskilda ärenden 

 

Psykologer: 

 I nuläget finns inget nära samarbete med BUP på generellnivå. BUP är informerade om 

nuvarande arbetssätt för skolans psykologer. Samverkan sker på individnivå. 

 Samverkan med ansvarig för mottagande i särskola har kvalitetssäkrats och vi har nu en 

mottagningsgrupp istället för som tidigare referensgrupp 

 

Logopeder: 

 Rutin för samverkan med logopedmottagningen NU-sjukvården finns men efterföljs inte alltid 

från mottagningens håll. Logopederna i elevhälsan har då både via möte och mejl påtalat 

vikten av att rutinen följs 

 Under terminsstart hösten 2019 genomfördes ett möte med logopedmottagningen NU-

sjukvården med syfte att inhämta information om blivande förskoleklasselever 

 Vid flera tillfällen har elevhälsans logopeder uppmärksammat bristfällig insats och underlag 

för diagnossättning från sjukhusets sida vilket har påtalats för logopederna på mottagningen 

NU-sjukvården 

 under hösten har det även upprättats en rutin för informationsöverföring med 

logopedmottagningen Praktikertjänst 

 Kontakt har tagits med habiliteringen, BUP och NP-teamet i de fall där 

informationsinhämtning/överföring varit av värde 

 Initiativ togs till att upprätta en rutin för samverkan med logopeder på NP-teamet, men har 

inte kunnat prioriteras av logopeder i NP-teamet i nuläget.  

 

Samverkan sker också internt mellan professionerna. 
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Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Generell riskanalys ska genomföras varje år, enligt vårt årshjul ska detta ske i april. Under 2019 

genomfördes riskanalysen istället under professionsmöte i september och uppföljning i oktober. 

Ytterligare uppföljning gjordes i december med sammankoppling till egenkontroll av dokumentation. 

 

Under 2019 har den årliga riskanalysen för EMI gjorts med hela professionsgruppen där man först 

listade tänkbara risker, sedan tittade på vad som var orsak till att de kunde inträffa och vad man kan 

göra för att förhindra att de inträffar. Slutligen bedömdes allvarlighetsgrad och sannolikhet att de 

inträffar. Sammanställning bifogas. Denna sammanställning har logopeder och psykologer tagit del av 

och till stora delar gäller riskerna för samtliga professioner. Logopederna har därutöver genomfört 

egen riskanalys på motsvarande sätt, deras främsta risker listas nedan: 

 att vi tar emot information från logopedmottagningen där vårdnadshavare inte samtyckt till 

informationsöverföring. Risken har påtalats till mottagningen  

 att skolan har och förmedlar information som kommit från logopedmottagningen till 

vårdnadshavare där vårdnadshavare inte har tagit del av denna information tidigare från 

logoped på sjukhuset. Information som t ex kan gälla benämning på diagnos. Detta har hänt en 

del gånger vilket har påtalats och upplevs nu ha blivit bättre 

 Ett fall har uppmärksammats där en ansökan inte nått fram då rektor glömt att mejla. Risk 

finns att det förekommer flera sådana fall som vi inte känner till.  

 

Psykologerna har främst gjort analys gällande utredningar där följande risker identifieras: 

 Ofullständig eller felaktig dokumentation  

 Risk att göra felbedömningar  

 Återgivning inte ges korrekt 

 

Risker fanns kring psykologens roll i referensgrupp för särskola då man enbart bedömde ett utlåtande 

och inte tittade på all tillgänglig dokumentation kring eleven. Dessa risker är nu undanröjda. 

 

Två gånger per år analyseras av MLA de risker som identifieras i inkomna 

avvikelserapporter/händelseanalyser.  

 

Riskanalys görs även vid införande av nya metoder eller material samt vid förändringar i 

verksamheten. Inget sådant har varit aktuellt under 2019. 

 

Systemförvaltare för ProReNata ansvarar för riskanalyser vid förändringar i journalsystem samt 

kontroller av loggar i journalsystemet. Systemförvaltare och MLA samarbetar 

informationssäkerhetsfrågor och patientsäkerhetsfrågor där personuppgiftshantering och journalsystem 

berörs. 
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Informationssäkerhet 

Informationssäkerhetsarbetet inom Barn och elevhälsan har under 2019 bestått i att vid två tillfällen 

under hösten via stickprov ur journalsystemet, ProReNata, göra loggkontroller. Två användare per 

profession valdes slumpvis ut och granskades vid vartdera tillfället. Av cirka 3300 kontrollerade 

loggar ifrågasattes 20.  Inga otillåtna överträdelser har kunnat påvisas. 

Barn och elevhälsan har nu arbetat drygt ett år i verksamhetssystemet ProReNata journal. 

Driftsättningen skedde 2018-04-09. ProReNata är en webbaserad tjänst. Uddevalla kommun är därmed 

inte själva ansvariga för drift och underhåll av programmet utan det sköts externt av ProReNatas 

personal. Säkerhetsarbetet från leverantörens sida är starkt genomtänkt och dokumentation kring 

arbetet finns. Under senare delen av hösten flyttades ProReNatas servrar från Amazon Web services 

på Irland till svenska servrar hos företaget SafeSpring. 

Säkerhetsmässigt i Uddevalla kommun har det inträffat incidenter där det uppmärksammats att 

personal dokumenterat på fel elev i journalsystemet. Detta har rättats till genom att systemförvaltaren 

eller användaren själv strukit uppgiften och angett anledning till strykningen. Det har också hänt vid 

ett tillfälle att en personal skannat en handling till sin mejl för att senare spara in i en 

journalanteckning. I samband med detta råkade hen bifoga filen i ett mejl till en extern mottagare. 

Incidenten är anmäld som personuppgiftsincident till kommunens dataskyddsombud.  

I Uddevalla kommun har användaren endast tillgång till de förskolor/skolor som behövs för att lösa 

sitt uppdrag. Skulle behov av fler förskolor/skolor uppstå, tar användarens chef kontakt med 

systemförvaltaren för att ytterligare tilldelning ska kunna ske. Under året har systemet utvecklats så att 

behörighet kan ges i två nivåer; en grundbehörighet och inom denna en eller flera tilldeldade skolor. 

Detta tillämpas för användare som i sin tjänst behöver behörighet till många skolor, men som har ett 

fåtal skolor i sitt dagliga uppdrag. Besöksloggar på elever utanför de Tilldelade kontrolleras vid 

loggkontrollerna. Det går inte att tilldela behörighet på individnivå, enbart på enhetsnivå. 

Under våren har en funktion aktiverats, så att en användare som inte loggat in på 60 dagar automatiskt 

blir inaktiverad i systemet och måste kontakta systemförvaltaren för att kunna logga in igen. Detta som 

en säkerhetsåtgärd eftersom ProReNata ännu saknar koppling till kommunens AD. 

Från och med höstterminsstarten får alla orosanmälningar ett diarienummer när de skrivs i 

journalsystemet. Detta innebär att dessa inte längre även måste diarieföras i 

dokumenthanteringssystemet. I samband med detta öppnades även möjligheten att fildela 

orosanmälningar direkt från journalsystemet till socialtjänsten i Uddevalla kommun. Fildelning 

innebär att mottagaren har ett avgränsat konto med tvåfaktorsinloggning, och via länk får en 

tidsbegränsad tittabehörighet in till det aktuella dokumentet i journalsystemet. Den som gjort 

fildelningen kan se exakt när mottagaren läst den delade filen. 

Fildelningsmöjligheten används även av skolenheterna för att delge nämndssekreteraren ärenden som 

ska anmälas till huvudmannen, såsom anmälan om kränkning av barn/elev, upprepad eller längre 

frånvaro inom grundskolan, avstängning från frivilliga skolformer etc. 

Från hösten har även läsbehörighet till Förskoleakten getts till grundskolans personal, så att de kan 

läsa om tidigare insatser gjorda för de elever som nu går på de skolor de har behörighet att se. 

Under hösten blev det möjligt att lägga till digital signering på en journalanteckning, som syns på 

anteckningens strukturerade utskriftslayout. En handfull dokumentmallar har fått denna funktion, 

arbetet fortsätter med att komplettera fler utskriftslayouter. 
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Fortsatt återstår arbete efter införandet att få ordning på alla dokumentationsmallar. Många 

beslutsmallar har fått strukturerad utskriftslayout men inte alla. Där pågår fortfarande dialog med 

ProReNata. Samtidigt tillkommer hela tiden fler dokumentationsmallar i systemet. 

Införandet av ProReNata innebar ett nytt arbetssätt där vi stärker dokumentationen till eleven genom 

att upprätta ärenden. Ett ärende innebär att dokumentationen samlas på ett ställe och det blir lättare att 

få ut den relevanta dokumentationen vid exempelvis en granskning. Upprättas ärende om Särskilt stöd, 

skriver de berörda direkt i ärendet och ärendet går att söka fram med sin rätta dokumentation. Arbete 

med att stötta elevhälsoteamen kring ärendehantering har skett under året, men behöver fortsatt arbetas 

med. Elevhälsoteamen behöver även fortbildning kring vad som ska dokumenteras och hur man 

formulerar dokumentationen. 

Framtida projekt för att göra systemet ännu säkrare är bland annat: 

 Skapa AD-koppling (koppling till kommunens katalogtjänst) 

 Koppla på läslänkar – Göra det möjligt att läsa ärenden för enskilda elever 

 Kunna hantera hela processen kring utredning och beslut om mottagande i grundsärskola 

digitalt. Arbetet har inletts men är inte helt färdigt ännu. 

 Kunna hantera hela processen kring anmälan särskilt undervisningsgrupp digitalt. Arbetet har 

inletts men är inte helt färdigt ännu. 

 Kunna hantera hela processen kring ansökan om tilläggsbelopp för kommunala enheter 

digitalt. Arbetet har inletts men är inte helt färdigt ännu. 

 Kunna hantera även elever med skyddad identitet i journalsystemet. 

 Upprätta funktionsbrevlådor i systemet så att personal utan systembehörighet via formulär på 

bland annat intranät och lärplattformar kan rapportera anmälan om kränkning, anmälan om 

skada etcetera in till systemet. 

 

Det finns en risk att känsliga uppgifter, innehållande personuppgifter, inte hanteras korrekt när HSL-

personal inom elevhälsan lämnar ut skriftliga dokument till skolan (rektor, specialpedagog etc). 

Rutiner kring detta ska ses över. 

 

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet  

SFS 2010:659, 6 kap. 4 § och SOSFS 7 kap. 2 § p 5 

Avvikelser 

Vårt digitala system för att inrapportera avvikelser är i bruk sedan februari 2017 och fungerar bra. 

Mindre korrigeringar gjordes i år avseende den tid MLA har på sig för att utreda händelse innan 

systemet larmar och ökad möjlighet att skriva längre kommentarer. Inkomna avvikelser utreds av 

MLA. Eventuellt görs detta tillsammans med den personal som rapporterat avvikelsen och vid behov 

samråds med andra personer såsom skolläkare, logoped eller psykolog. ”Risk och händelseanalys – 

handbok för patientsäkerhetsarbete” används som modell för hur utredningen ska göras.  

Vårdgivaren har utsett Susann Magnusson till anmälningsansvarig enligt det som brukar kallas Lex 

Maria. Vid varje avvikelse görs en bedömning om huruvida anmälan ska göras eller ej. Allvarlig 

patientskada anmäls omedelbart. Inga allvarliga patientskador har uppkommit under 2019. 
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Fortlöpande analyseras och återkopplas inkomna avvikelser till skolsköterskegruppen och till 

verksamhetschef. Medarbetarna uppmuntras till att skriva avvikelserapporter då vi ser det som ett sätt 

att utveckla den egna verksamheten och hitta rutiner som blir mer patientsäkra.  

 

Inkomna avvikelser 2019 

Extern avvikelse har inkommit från annan kommun och från fristående gymnasieskola. De har inte 

inom rimlig tid, eller inte alls, fått journaler de rekvirerat från vår verksamhet. Det blir tydligt i 

samband med detta att skolsköterskan på Margretegärde borde skrivit egna avvikelser under 2016 – 

2018 pga. att det inte gick att hinna med arbetet under perioden när många nyanlända strömmade in. 

Hälsobesök, vaccinationer och journalhantering har släpat efter. Hänvisning har gjorts till att det inte 

funnits någon vårdrelation och därmed inte finns journal. Så långt är det riktigt, men dessa elever 

borde haft en vårdrelation och borde fått tid för hälsobesök och kompletterande vaccinering snarast 

möjligt efter skolstart. 

Totalt tio interna avvikelser har rapporterats, fem av skolsköterskor och fem av psykologer. 

Sammanlagt antal är därmed, inkl externa, på samma nivå eller lite lägre än tidigare år. Under 2017 

och 2018 inkom tolv respektive tretton avvikelserapporter, samtliga inlämnade av skolsköterskor. 

Samtliga dessa bedömdes som att ingen eller möjligen en ringa vårdskada hade uppstått.  

Det är en skillnad från tidigare år att avvikelser inrapporterats gällande psykologiska insatser. Två 

gäller psykolog tidigare anställd hos oss där brister i dokumentation uppmärksammats efter att 

personen avslutat sin tjänst. De övriga gäller externt anlitad psykolog och rör dels dennes 

dokumentation och dels kvalitet på genomförda utredningar samt analys och motivering av resultaten. 

 

Nära att bli avvikelse 

En journal på en fd elev (nu vuxen) med skyddade personuppgifter gick först ej att återfinna, men till 

slut hittades den. Vaccination med Pandemrix var inte registrerad i Svevac enligt då gällande rutin. 

Troligen beroende på att man inte visste hur de skyddade personuppgifterna skulle hanteras i det 

systemet. Eleven fick narkolepsi och eftersökte nu batch nummer på vaccinet med anledning av 

processen kring ersättning. Då journalen till slut återfanns var det inte nödvändigt att skriva en 

avvikelse. Till följd av detta fall har rutinerna för arkivering av journal reviderats och arbetet kring 

andra rutiner rörande skyddade personuppgifter fortgår. 

 

 

Klagomål och synpunkter 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Ärende inkom från patientnämnden i mitten av december. Svar kommer att lämnas under januari 2020. 

Detta ärende gäller främst BUP men då det varit en samverkan har patientnämnden även ställt några 

frågor till elevhälsan. 
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Kvalitetsarbete 

Logopederna genomförde under hösten 2019 en genomlysning av uppdraget och hur fördelningen av 

den logopediska resursen sett ut under våren 2019. Genomlysningen visade att en stor del av den 

logopediska resursen går till att genomföra språkutredningar på enskild individ och logopederna har 

inte kunnat mäta om det gett önskad effekt för elevens måluppfyllelse. Utifrån resultatet av 

genomlysningen av logopeduppdraget fattades beslut om att omfördela insatserna till att bli mer 

hälsofrämjande och förebyggande för att på så sätt komma till gagn för fler elever.  

Under året har logopederna arbetat med kompetensutveckling till skolpersonal genom bland annat 

konsultationer och föreläsningar samt fortsatt arbetat för att korta utredningskön. Logopederna har 

varit delaktiga i arbetet med att ta fram en kommunövergripande läs- och skrivplan. En läs- och 

skrivplan skulle på sikt kunna hjälpa till att identifiera individer och grupper i behov av logopedisk 

kompetens. 

Urval av lämpligt testmaterial för enskild utredning har genomförts i kollegial diskussion.   

Delaktiga i vissa skolenheters SKA-arbetet. För logopederna handlar detta om medverkan vid 

kompetensutvecklingsdag.  

Föreläsningar av elevhälsans personal utvärderas för att säkerställa kvalité.  

Hur psykologerna arbetat med kvalitetsfrågor framgår på andra ställen i denna berättelse. 

EMI arbetar främst med kvalitetsfrågor relaterat till patientsäkerheten och därför har det mesta 

beskrivits under övriga rubriker. Kvalitetsarbete pågår kring hälsosamtalen där Uddevalla kommun går 

in som pilotkommun under 2020 med de nya enkäterna från Västra götalandsregionen där data 

kommer att samlas in till en databas hos regionen. Förberedelser inför detta har pågått under hösten 

2019. Projektgrupp och MLA arbetar för att fokus ska ligga på att det är samtalet som är det viktiga, 

enkäten är ett hjälpmedel och statistik kan vara till nytta. Samtalet ska vara elevcentrerat och ha som 

mål att eleven får prata om det hen behöver för att bibehålla god hälsa, bibehålla eller förbättra sina 

levnadsvanor och sin livssituation. Skolsköterskan arbetar med dessa hälsoaspekter i hälsosamtalet för 

att eleven ska ges bästa möjliga förutsättningar att nå målen i skolan. Här behöver vi fortsätta ett 

systematiskt arbete för att titta mer på vilken betydelse samtalet kan få för eleven och vilken betydelse 

insamlandet av data och analys av data kan ha på grupp- och organisationsnivå. 
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Sammanställning och analys 

SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §, 7 kap.2 § 

Elevhälsan i Uddevalla kommun bedriver verksamhet som håller hög kvalitet och är patientsäker. Vi 

arbetar ändå ständigt vidare med att höja kvalitén ytterligare.  

För att uppnå hög kvalitet och patientsäkerhet är det viktigt att vårdgivaren (nämnden) tar sitt 

vårdgivaransvar och har kunskap om vårdgivaransvaret och regelverket för hälso- och sjukvård.  

Vi har ett ständigt pågående arbete med rutiner och förbättringar av dokumentation, journalhantering, 

lokaler och utrustning vilket leder till att minska riskerna ytterligare för att vårdskador ska inträffa. 

Kompetensutveckling för personalen är också en viktig faktor för att minska risk för vårdskador och 

öka kvaliteten på verksamheten. Risken att allvarliga vårdskador ska inträffa i framtiden bedöms som 

låg. 

Psykologerna har inte gjort så många utredningar och därmed inte gjort så mycket arbete som lyder 

under HSL under 2019. I stället har det köpts in utredningar av externa psykolog (under vårterminen 

2019). Ett stort arbete har gjorts kring rutiner för psykologernas framtida arbete. 

 

 

Samverkan med patienter och närstående 

SFS 2010:659 3 kap. 4 § 

Patienterna/eleverna och deras närstående/vårdnadshavare har inte erbjudits möjlighet att medverka i 

patientsäkerhetsarbetet på något strukturerat sätt.  

Samverkan sker med elever och vårdnadshavare för att förebygga vårdskador främst genom kontakt 

via personliga besök, telefon eller brev i samband med hälsobesök, vaccinationer och utredningar. 

Inför införande av ny digital hälsoenkät har fokusintervjuer gjorts med elever kring frågornas 

sammansättning och utformning. 

 

 

Resultat 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 3 

Ju fler skriftliga rutiner som blir klara och bifogas ledningssystemet desto fler kvalitetsmål för 

verksamheten får vi. Vi får en stabil grund att stå på och möjligheterna till att genomföra utvärderingar 

ökar när mål sätts upp.  

 

Verksamhetsmålen för 2019 angavs i patientsäkerhetsberättelsen för 2018. Uppföljningen av dessa 

mål har delvis, då vi varit mitt inne i en omorganisering, brustit. Samtliga professionsgrupper har getts 

möjlighet att gå igenom målen nu i slutet på året och då avgöra om samma mål behöver behållas eller 

ej. Därigenom har konstaterats att vissa mål är uppfyllda och kan tas bort. Professionsgrupperna har 

kommit med förslag till nya mål för 2020. 

Psykologernas arbete som infördes 2018 har utvärderats och därefter gjordes små justeringar.  

 

Störst patientsäkerhetsrisker finns vid vaccinering och journalhantering varför det varit prioriterat att 

få färdigt rutiner för samtliga aktiviteter inom dessa processer. Det arbetet är färdigt gällande 

vaccinationer och nästan klart gällande journalhantering. 
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Övergripande mål och strategier för kommande år 
 Fortsätta arbetet med rutiner innehållande kvalitetsmål så att vi har mätbara mål för samtliga 

aktiviteter inom våra processer 

 Utöver den årliga egenkontrollen av journalhantering och läkemedelshantering ska mätningar 

av kvalitetsmål göras inom minst ett område per profession 

 Egenkontroll/kvalitetsgranskning ska göras på samtliga utredningar utförda av logoped eller 

psykolog 

 Fortsätta att utveckla metoder för att utvärdera de logopediska insatserna 

 Ökat samarbete mellan professionerna i elevhälsan och skolpersonal 

 Logopederna har som mål att arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande, genom 

kompetensutveckling, observationer och konsultationer  

 Utarbeta tydligare rutiner kring utlämnande av skriftliga dokument från logoped, psykolog och 

EMI till rektor, specialpedagog m fl för att säkerställa sekretess 

 Psykologisk utredning kvalitetssäkras (KSU) och nya rutiner kring detta utvärderas under 

2020 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



Riskanalys okt 2019 Saker som har upptäckts i år hos oss

identifierade risker inom EMI
allvarlig‐
hetsgrad

sanno‐
likhet

risk
poäng tänkbara orsaker till att det händer åtgärd för att förhindra

Missad ryggkontroll 3 3 9

ouppmärksamhet
programbyte (journalsystem)
 skolbyte

rutingnomgång av journal
använda journalsystemet klokt, t ex 
bevakningar

missad tillväxtavvikelse 3 3 9

otydlig rutin
basprogram ej genomföts ‐ eller missat 
kontroll vid flytt pga olika basprogram hos 
olika vårdgivare
kompetensbrist
missar att bedöma kurvan när data skrivs 
in

tydliga rutiner på vad som är avvikelse
välfungerande datasystem

ej genomfört planerade 
uppföljningar 2 2 6

otillräcklig bemanning,
missat bevakning 

alltid lägga in bevakning,
ha stuktur och god ordning

missat att dokumentera 3 3 9
blivit avbruten
tidsbrist planera in dokumentationstid

missat skicka remiss 4 1 6

ej skrivit ut den direkt när den skrivs eller 
"glömt" gå tillbaka och skriva i efterhand 
om det inte görs direkt e‐remiss (Millenium)

dokumenterar på fel elev 3 3 9

stress,
bristande ID‐kontroll,
elever med snarlika namn

ID‐kontroll, dubbelkolla att man öppnat rätt 
journal

Journaler kan inte spåras 3 3 9 ej följt rutin

skyddade personuppgifter röjs 4 3 16
otydliga rutiner för 
personer med skyddade personuppgifter skapa tydliga rutiner

sekretessbrott muntligen 4 2 8

lyhört
okunskap om lagen
korridorsnack sekretessdörrar

bedömningar gjorda av 
personal enligt matris



obehöriga ser sekretessbelagda 
uppgifter 4 1 6 lämnar uppgifter framme
fel på medicinteknisk utrustning 2 1 4 elfel, ej kalibrerad bra utrustning som kontrolleras regelbundet
fel vaccin ges

( 3 IVO‐anmälningar under 2018 ‐ okt 
2019 i Sverige) 3 1 4

felaktig ordination 
tar fram fel vaccin ur kylen eller förväxlar 
på annat vis
oklart vaccinationsstatus

vara två vid vaccination
alltid dubbelkolla
kontrollera både före updragnign samt före 
administrering

ges vaccination som man redan fått 1 1 4 oklart vaccinationsstatus
får ej kompletterande vaccination 2 1 4 oklart vaccinationsstatus
vaccineras utan medgivande
( 2 IVO‐anmälningar under 2018 ‐ okt 
2019 i Sverige) 1 1 6 bristande kontroll bra rutiner, planering, arbeta ostört

vaccination med begagnad kanyl 4 1 4

engångssprutor med fast kanyl
bra rutin för att omedelbart slänga i 
riskavfallsburk

journaluppgifter lämnas till obehörig 4 1 4

bristande ID‐kontroll, säkerställer inte att 
det är en vårdnadshavare,
adresserar fel, skickar utan samtycke rutiner 

felbedömning på öppen mottagning
eller vid akutfall 4 1 9 1 4

sprider smitta (pga hygienrutiner 
ej följs) 2 1 4

slarv, har ej rätt produkter eller 
utrustning på mottagningen

följ rutiner
god handhygien
diskdesinfektor installeras vid nybygen

orsak till många olika risker: åtgärd för många olika risker: 

elever flyttar runt
bra och adekvata rum med bra 
utrustning att arbeta i

tar lång tid innan rekvirerad
journal kommer från tidigare skola tid som räcker till
skyddade personuppgifter
otydlig dokumentation hos
tidigare skola



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr BUN 2019/00864  17 

Återrapport av uppdrag att utreda olika former för pedagogisk 
omsorg, inklusive alternativa driftsformer 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningens utredning redovisar hur Uddevalla kommuns 
pedagogiska omsorg är organiserad idag, samt hur andra kommuner organiserar 
densamma. Vidare beskrivs att efterfrågan från vårdnadshavare till den pedagogiska 
omsorgen är sjunkande och att intresset för att arbeta som dagbarnvårdare dessutom är 
svalt. 
 
Utredningen beskriver även andra alternativa organisationsformer såsom exempelvis 
fristående pedagogisk omsorg, kooperativ och intraprenad.  
 
En utmaning med den kommunala pedagogiska omsorgen så som den är organiserad 
idag, är att få en ekonomi i balans, samt utveckla fler möjligheter till professionell 
utveckling för dagbarnvårdarna.  
 
Det framkommer också, med hänvisning till en nationell rapport gjord av 
Skolinspektionen (2016), att dagbarnvårdare är svårt att nyrekrytera, då ”yrket inte 
ligger i vår samtid”. Dagbarnvårdare som intervjuats i rapporten uttrycker sitt arbete 
som ett ”kall” men att man kan sakna det kollegiala utbytet som kommer med att arbeta 
i en grupp med andra vuxna. Skolinspektionens rapport påpekar även risker för brister i 
likvärdighet för de barn som går i förskola respektive hos dem som går hos 
dagbarnvårdare.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-11 
Utredning – Alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i syfte att satsa på fler 
dagbarnvårdare     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna Utredning – Alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i syfte att 
satsa på fler dagbarnvårdare, 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare utveckla dagbarnvårdares möjligheter till 
professionell utveckling samt  
  
att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag på målformulering till 
nämnden avseende kommunfullmäktiges uppdrag att satsa på fler dagbarnvårdare 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-02-11 Dnr BUN 2019/00864 

  

 

Handläggare 

Planeringsstrateg Anna Kern 

Telefon 0522-69 68 52 
Anna.kern@uddevalla.se 

 

Återrapport av uppdrag att utreda olika former för pedagogisk 

omsorg, inklusive alternativa driftsformer   

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningens utredning redovisar hur Uddevalla kommuns 

pedagogiska omsorg är organiserad idag, samt hur andra kommuner organiserar 

densamma. Vidare beskrivs att efterfrågan från vårdnadshavare till den pedagogiska 

omsorgen är sjunkande och att intresset för att arbeta som dagbarnvårdare dessutom är 

svalt. 

 

Utredningen beskriver även andra alternativa organisationsformer såsom exempelvis 

fristående pedagogisk omsorg, kooperativ och intraprenad.  

 

En utmaning med den kommunala pedagogiska omsorgen så som den är organiserad 

idag, är att få en ekonomi i balans, samt utveckla fler möjligheter till professionell 

utveckling för dagbarnvårdarna.  

 

Det framkommer också, med hänvisning till en nationell rapport gjord av 

Skolinspektionen (2016), att dagbarnvårdare är svårt att nyrekrytera, då ”yrket inte 

ligger i vår samtid”. Dagbarnvårdare som intervjuats i rapporten uttrycker sitt arbete 

som ett ”kall” men att man kan sakna det kollegiala utbytet som kommer med att arbeta 

i en grupp med andra vuxna. Skolinspektionens rapport påpekar även risker för brister i 

likvärdighet för de barn som går i förskola respektive hos dem som går hos 

dagbarnvårdare.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-11 

Utredning – Alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i syfte att satsa på fler 

dagbarnvårdare      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna Utredning – Alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i syfte att 

satsa på fler dagbarnvårdare, 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare utveckla dagbarnvårdares möjligheter till 

professionell utveckling samt  

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag på målformulering till 

nämnden avseende kommunfullmäktiges uppdrag att satsa på fler dagbarnvårdare 

 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Kern 

Förvaltningschef Planeringsstrateg  

Skickas till 
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Handläggare 
Planeringsstrateg Anna Kern 
Telefon +46522696852 
anna.kern@uddevalla.se 

 

Barn och utbildning 
Förvaltningskontoret 
administration 

Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  
45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    
www.uddevalla.se E-post barnutbildning@uddevalla.se 

Alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg 
 

1. Bakgrund 
Det har under en längre tid varit problematiskt att få tillgång till dagbarnvårdare 
(rekryteringsproblem) och efterfrågan på platser (antal ansökningar) har minskat. Inom 
dagbarnvårdargruppen har verksamheten haft flera pensionsavgångar, och har 
ytterligare nära förestående.  
 
I styrkortet fanns 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. 
 

2. Syfte och mål 
Syftet med denna utredning är att redovisa olika former för pedagogisk omsorg, 
inklusive alternativa driftsformer. Definition för ”former för pedagogisk omsorg” är de 
organisationer (driftsformer) som kommunen tillhandahåller pedagogisk omsorg idag. 
Definition av ”alternativa driftsformer” är de förslag till driftsform som barn- och 
utbildningsförvaltningen ger. 

 
 

3. Avgränsningar 
I uppdraget anges inte specifikt vilka driftsformer som skall utredas, utan beslutet är 
av allmänt hållen och generell karaktär. Tidigare handlingar har redovisat nuläget 
kring rekryteringsutmaningar och de driftsformer som existerar i Uddevalla idag. 
Denna utredning presenterar därför nuvarande organisation för dagbarnvårdare i 
Uddevalla kommun, samt redogör för några alternativa driftsformer som Skollag 
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2010:800 medger. Utredningen ger också exempel på andra kommuners driftsformer 
inom området. 
 

4. Metod 
Utredningen har gjorts genom att förvaltningen sammanställt vilka former för pedagogisk omsorg 
som tillhandahålls idag och dess förutsättningar att rekrytera och skapa ekonomisk balans.  

 
En begränsad omvärldsanalys har gjorts genom att förvaltningen via hemsidor har utforskat andra 
kommuners redovisade driftsformer inom området, samt intervjuat rektorer som organiserar 
dagbarnvårdare inom sin förskolas regi.  

 
 
 

5. Utredning 

För att lyckas uppnå det politiska målet behöver förvaltningen en frihet i att utveckla 
verksamhets- och driftsformer för den kommunala pedagogiska omsorgen. Skollagen 
medger olika former av organisationer för att tillgodose vårdnadshavares behov av 
barnomsorg. 

I 25 kap. skollagen regleras de verksamhetsformer som tillsammans benämns annan 
pedagogisk verksamhet. En av verksamhetsformerna är pedagogisk omsorg. Begreppet 
pedagogisk omsorg infördes 2009 (Prop. 2008/09:115). Pedagogisk omsorg erbjuds 
den som så önskar i stället för förskola/fritidshem, och är alternativ till den del av 
utbildningen som inte är obligatorisk.  

Pedagogisk omsorg utgör ett samlingsbegrepp där barnomsorgen sker i någons hem 
eller i andra lokaler, utan att för den skull vara en förskola. Andra former kan vara 
olika flerfamiljslösningar. Det kan också handla om nya, tidigare oprövade former. (Ur 
Allmänna råd, pedagogisk omsorg Skolverket 2012). 

 

I Skollag 2010:800 anges följande:  

25 Kap. 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.” 

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Det finns många olika 
varianter av hur pedagogisk omsorg bedrivs. Skolverket ger i sina allmänna råd om 
pedagogisk omsorg några exempel på driftsformer av pedagogisk omsorg: 

 En person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem.  

 En person som bedriver pedagogisk omsorg hemma hos det eller de barn som är 
inskrivna i verksamheten.  

 En person som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.  

 En person som huvudsakligen bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem men 
under del av tiden i en särskild lokal med andra personer. 

 Flera personer som tillsammans bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal.  

 Flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem. 

 Flerfamiljslösningar i en särskild lokal. 

 Huvudman som i bolagsform anställer personal. 

Kommunerna ska enligt 25 kap. 2 § skollagen sträva efter att i stället för förskola eller 
fritidshem erbjuda barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnadshavare önskar det.  

Att ”sträva efter ”innebär att en kommun inte utan vidare kan avstå från att 
tillhandahålla pedagogisk omsorg. Ambitionsnivån måste vara att tillhandahålla 
omsorg åt familjer som önskar det. Om kommunen vid en viss tidpunkt inte har någon 
efterfrågan måste kommunen ändå planera för att tillhandahålla omsorg, när 
situationen förändras. (Ur Skolverkets Allmänna råd om pedagogisk omsorg, 2012) 
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I Uddevalla kommun förekommer idag följande former för pedagogisk omsorg: 

 En person som huvudsakligen bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem men 
under del av tiden i en särskild lokal med andra personer. 

 En person som bedriver pedagogisk omsorg i särskild lokal, i samarbete med 
andra som också är i eget hem. 

 

Uddevallas organisation av pedagogisk omsorg 

Dagbarnvårdare i Uddevalla organiseras under en enhetschef som inte har titeln rektor, 
utan är enhetschef för pedagogisk omsorg. Dagbarnvårdarna bedriver sitt arbete i sitt 
eget hem, samt delvis i lokaler. I ett område finns en grupp barn som endast befinner 
sig i kommunens anvisade lokal. 

Anledningen till att kommunen har dagbarnvårdare som har sin barngrupp i gemensam 
lokal heltid, och inte är i sitt eget hem, är att det inte varit möjligt att rekrytera. Att då 
ha en person anställd i lokal, har gjort det möjligt att ha verksamhet kvar på orten.. 

Barn- och utbildningsnämnden har i budget 2020 planerat för 42 barn och åtta 
dagbarnvårdare, utifrån tillgång på personal och barn. Rekrytering pågår och utifrån 
tidigare erfarenheter av rekryteringar så är utfallet denna gång oklart.  

 

Ekonomiska utmaningar idag 

Det är inte möjligt att lägga en budget i balans på det antal barn och vuxna som finns i 
dagsläget. Att utöka antalet barn genom förtätning är svårt, för en budget i balans 
skulle dagbarnvårdare behöva ha 6,9 barn i snitt. I Uddevalla har dagbarnvårdarna 
ungefär fem barn vardera. En liten verksamhet som bygger på en anställd 
(dagbarnvårdaren), är mycket sårbar, och krav på 12 timmars öppettider innebär att 
dagbarnvårdarna måste organiseras utifrån arbetstidslagstiftningen och gå ”omlott”. 
Frånvarande personal måste, precis som i andra verksamheter, ersättas med vikarie, 
men i dagbarnvårdarens situation där hemmet många gånger är arbetsplatsen, så 
innebär det att barnen behöver flyttas vid exempelvis sjukdom eller semester eller 
annan frånvaro.  

Dagbarnvårdare behöver också ha tillgång till en lokal utanför dagbarnvårdarens hem, 
vilken utgör ytterligare en kostnad. I Lane-Ryr har det inte varit möjligt att anordna 
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pedagogisk omsorg i någon dagbarnvårdares hem, så i det fallet har kommunen en 
lokal för ändamålet. 

Antal barn i kö 

Intresset att ställa sig i kö för barnomsorg hos dagbarnvårdare är mindre än att anmäla 
sig till förskola. Det kan ha många orsaker, men ofta önskas barnomsorg i närheten av 
hemmet. Finns ingen dagbarnvårdare tillgänglig inom pendlingsavstånd, hänvisas 
vårdnadshavarna till den eller de förskolor som finns i området. Uddevalla har dock 
fler barn inom dagbarnvårdares omsorg än övriga landet. Omkring fem procent av 
barnen vistas hos dagbarnvårdare, medan rikssnittet är omkring två procent. Andelen 
vårdnadshavare som önskar barnomsorg hos dagbarnvårdare har minskat successivt, 
både hos de kommunala dagbarnvårdarna och de privata. 

Kön till den kommunala pedagogiska omsorgen har de senaste tre åren sett så här: 

 

 

 
 

Omkostnadsersättningar 
 
Förutom lönen får den kommunala dagbarnvårdaren eller den som organiserar 
dagbarnvårdare i privat regi en ersättning för omkostnader. Ersättningsnivåer för 
omkostnader för den som tillhandahåller denna barnomsorg är satt som en 
schablonsumma om 10 677 kronor per barn och år, och den har varit densamma under 
flertalet år. 
 
Kommunalt anställda dagbarnvårdare får en skattefri omkostnadsersättning om 800 
kronor per barn och månad, vilken även den har varit densamma under många år. 
Omkostnadsersättningen skall täcka följande: 
 
 Mathållning 
 Slitage av möbler och övrig inredning 
 Förbrukningsartiklar som disk-, tvätt- och skurmedel samt tvål 
 Toalett- och hushållspapper 
 El och vatten 
 

År 2017 2018 2019 
Antal barn i kö till pedagogisk omsorg 
november månad 

15 6 4 
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Olika driftsformer för pedagogisk omsorg – en omvärldsbevakning 
 
Den pedagogiska omsorgen är ofta organiserad på likartade sätt i landets kommuner.  
Några kommuner utnyttjar idag en organisationsform som kallas ”Intraprenad”.  Det 
innebär i korthet att en enhet drivs som ett ”eget företag” inom kommunen med 
personer anställda av kommunen, men där enheten har större frihet att förfoga över sin 
ekonomi men också en mer uttalad skyldighet att hålla sin budget i balans. 
Intraprenaden har ofta mindre samröre med förvaltningen och redovisar sina resultat 
direkt till beslutande nämnd. I Uddevalla finns exempel på intraprenader inom social 
omsorg. 
 
En intraprenad kan därför beskrivas som en självständig företagsliknande enhet som 
drivs på uppdrag av kommunen. En intraprenad har större befogenheter att bestämma 
över den egna verksamheten och den har också ett större ansvar för verksamhetens 
resultat. 
 
En verksamhet på intraprenad får efter upphandling ekonomiska medel från sin 
uppdragsgivare, till en kommun eller landsting. Begreppet intraprenad har skapats för 
att möjliggöra alternativ till traditionell verksamhet utan att lägga ut den på 
entreprenad. 
 
Ett incitament för att driva en intraprenad är att verksamheten har förutsättningar att ha 
en budget i balans. Då pedagogisk omsorg är kostnadskrävande och svårare att driva 
ekonomiskt utifrån att varje del är i ett hem, eller en lokal, och där antalet barn per 
anställd ofta är färre än i en förskola, så bedöms förutsättningarna för att driva 
intraprenad med enbart dagbarnvårdare små. Däremot finns möjligheter att driva 
intraprenad inom en enhet hos förskolan där personalen som utgör dagbarnvårdare kan 
ingå. Flera kommuner har intraprenader i denna form, exempelvis Umeå, Kungsbacka 
och Värnamo, för att nämna några. I Uddevalla finns intraprenader inom socialtjänst, 
så erfarenhet finns. 

 
Kooperativ 
 
Det finns också i Uddevalla exempel på verksamheter som drivs i form av 
föräldrakooperativ. Kommunen kan ge förutsättningar för enskilda att starta 
kooperativ och uppmuntra initiativ till etablering. 
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Organisation av förskola där dagbarnvårdare ingår 
 
Precis som intraprenader ibland har förskolor där dagbarnvårdare ingår, så organiserar 
kommuner emellanåt dagbarnvårdarna under en förskolas rektors ansvarsområde. 
 
I denna utredning har ett par förskolechefer intervjuats som har erfarenhet av denna 
organisationsform.  Dagbarnvårdarna skall omfattas av läroplanen 1998, LPO98, men 
då denna grupp inte har krav på en specifik utbildning, så föranledde läroplanen en del 
diskussioner inom förskolan hur dagbarnvårdarnas uppdrag skulle följas upp och om 
den pedagogiska omsorgen kunde införlivas med förskolans uppdrag. 
Efter millennieskiftet år 2000 kom dagbarnvårdare allt oftare att organiseras under en 
rektors ansvarsområde.  
 
Denna organisationsform har enligt de rektorer som denna utredning hänvisar till, både 
för- och nackdelar. Det kan vara svårare att samordna fortbildning och 
stängningsdagar eller annan tid till samarbete på grund av att dagbarnvårdare har andra 
arbetstidsavtal. Det kan också innebära svårigheter att tillgodose dagbarnvårdares 
behov av teknisk utrustning i hemmet på motsvarande vis som inom förskolan. Vem 
skall exempelvis betala för trådlöst nätverk? Vidare förs diskussioner om 
dagbarnvårdares slitage av hem och material. Många gånger krävs att dagbarnvårdare 
har tillgång till en lokal för sin verksamhet, så att dagbarnvårdarnas arbetstider skall 
kunna fungera när dagbarnvårdare avlöser varandra. 
 
Fortbildningsdagar löses numera genom dagbarnvårdarkonferens som finns inom 
Skolverkets regi, eller andra alternativ såsom fortbilningsföretag. 
Inspirationsföresläsningar som vilar på vetenskaplig grund ges även dagbarnvårdarna. 
Inom förskolan har man även diskuterat perspektivet likvärdighet. Hur skall de barn 
som är hos dagbarnvårdare ges samma möjlighet till utveckling som barnen i 
förskolan? 
 
Rektorer för förskolan talar också om att organisationen förskola/dagbarnvårdare har 
samordningsvinster. Man kan till exempel ha sommaröppet på en förskola och 
dagbarnvårdare kan komma till förskolan. Organisationen där den pedagogiska 
omsorgen och dagbarnvårdarna ansvaras för av en rektor för förskolan ger olika 
möjligheter till mer utbyte mellan personalgrupperna. Nattverksamhet och pedagogisk 
omsorg ingår också i förskolans rektors ansvarsområde inom flera kommuner. Där den 
organiseras på det sättet ges också andra möjligheter inom en förskolas regi.  
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Minskning av externa huvudmän 
 
Uddevalla har historiskt haft fler dagbarnvårdare än genomsnittet i landets kommuner. 
Det beror bland annat på Uddevalla har sex huvudmän för den pedagogiska omsorgen. 
Dessa huvudmän har en eller flera anställda dagbarnvårdare och som situationen är 
idag, driver dessa privata aktörer endast pedagogisk omsorg och har inte någon 
förskoleverksamhet. 
Intresset för den pedagogiska omsorgen har minskat och två huvudmän har avvecklat 
sin verksamhet sedan 2018. 
 
Löneläge och arbetsvillkor 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare beskrivit de utmaningar förvaltningen 
haft med att rekrytera nya dagbarnvårdare till kommunens egen pedagogiska omsorg. 
Många faktorer kan avgöra hur populärt ett yrke är och det är inte oväsentligt vilket 
löneläge som erbjuds den sökande. När det gäller dagbarnvårdares arbetssituation är 
det många faktorer som skall fungera utöver lönen, såsom geografiskt läge där man 
bor och den egna familjens situation i övrigt, samt i vilken utsträckning man har 
kollegor i arbetet. 
 
Löneläget i Uddevalla kommun utmärker sig varken i positiv eller negativ bemärkelse 
i relation till andra kommuner i GR-regionen.  
 
Uddevallas dagbarnvårdare har ett löneläge enligt följande: 
 

 
 

Kommun Antal 10:e percentilen Median 90:e percentilen 

Uddevalla 8 25200 26400 27000 
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Tabellerna ovan visar en jämförelse i löneläge mellan kommunerna i GR-regionen och 
Uddevallas kommun. Uddevalla kommuns dagbarnvårdare har en lön på 10:e 
percentilen om 25 200, vilken är snäppet under Härrydas kommuns 10:e percentil. 
Medianlönen ligger ungefär i mitten i jämförelse med GR-regionen. Den 90:e 
percentilen visar att Uddevalla har den lägsta lönenivån. 
 
Skolinspektionen har i en rapport om dagbarnvårdares möjligheter att erbjuda barnen 
pedagogiska lärmiljöer beskrivit komplexiteten i att bedriva omsorg i det egna 
hemmet.1  I rapporten konstaterades att förutsättningarna för att bedriva pedagogisk 
omsorg skiljer sig mycket åt mellan både huvudmän och de enskilda medarbetarna. 
Rapporten beskriver både ”den lilla gruppens möjligheter”, liksom ”den lilla gruppens 
begränsningar”. 
 
I Skolinspektionens rapport framkommer några arbetsmiljöaspekter som kan ha 
betydelse för huruvida yrket är attraktivt. 
 
”När det gäller pedagogisk omsorg uttrycker några huvudmän att det är en nackdel för 
barnen att bara få möjlighet att knyta an till en enda vuxen. En dagbarnvårdare som 
Skolinspektionen talat med hade önskat att de kunde arbeta två och två. ”Det kan vara 

 
1 Barnens lärande i pedagogisk omsorg  
Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar, Skolinspektionen Kvalitetsgranskning, 2016 Diarienummer: 400-
2015:3323 



 

 

 
  

 
Utredningsuppdrag 10 (10)

2020-02-03 Dnr: BUN 2019/00864 

 

 

      
     

    
  

lite jobbigt att arbeta ensam med barn, jag behöver en annan vuxen att bolla idéer och 
kunna utvecklas som människa och i mitt arbete”.2 
 
Vidare beskriver rapporten hur de kommunalt anställda dagbarnvårdarna minskat 
drastiskt det senaste årtiondet.  
 
”En kommunal huvudman menar att det är svårt att nyrekrytera, ”yrket ligger inte i vår 
samtid, ingen vill öppna upp sitt hem längre”. Över hälften av de dagbarnvårdare som 
Skolinspektionen mött har mer än 20 års erfarenhet i yrket. Flertalet har arbetat som 
dagbarnvårdare i hela sitt liv. När de går i pension rekryterar kommunen vanligtvis 
ingen ny dagbarnvårdare. En dagbarnvårdare berättar att hon är tredje generationens 
”dagmamma” och ser yrket som en livsstil eller ett kall.”3 
 
Skolinspektionens rapport påpekar även risker för brister i likvärdighet för de barn som går i 
förskola respektive hos dem som går hos dagbarnvårdare. 

 
 

 
2 sid 14, Barnens lärande i pedagogisk omsorg  
Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar   
3 sid 2, Barnens lärande i pedagogisk omsorg  
Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr BUN 2019/00864  

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       

      
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-08-26 

Roger Ekeroos (M), Claes Dahlgren (L) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-08-26 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-08-26 

Förskolekontoret  

 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr BUN 2020/00019  18 

Verksamhetsberättelse 2019 Barn och utbildningsnämnden  

Sammanfattning 
Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd lämna en 
verksamhetsberättelse innehållande en uppföljning av ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultat utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategier, 
nämndstrategier, uppdrag och mått i nämndens styrkort.     

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24  
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2019     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna verksamhetsberättelse för 2019. 
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-01-24 Dnr BUN 2020/00019 

  

 

Handläggare 

Strateg Anna Hurtig 

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

 

Verksamhetsberättelse 2019 Barn och utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd lämna en 

verksamhetsberättelse innehållande en uppföljning av ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategier, 

nämndstrategier, uppdrag och mått i nämndens styrkort.      

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24  

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2019      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamhetsberättelse för 2019. 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Hurtig 

Förvaltningschef Strateg 

Skickas till 
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1 Avsnitt 1 

Årets händelse av väsentlig betydelse 

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

ökande volymer av barn och elever. Implementering av gemensam modell för systematiskt 

kvalitetsarbete. 

Ekonomiskt resultat 

Nämndens resultat i bokslutet är positiv. Kostnadsutvecklingen avtar och ligger på en betydligt 

lägre nivå än tidigare år. Intäkterna minskar men har en positiv prognosavvikelse främst beroende 

på nya och högre statsbidrag. Volymutvecklingen är lägre än förväntat och externa elever inom 

gymnasieskolan är färre. Avvikelser på verksamhetsnivå komplicerar bedömningen av nämndens 

ekonomiska situation. Gymnasieskola och särskola har underskott medan förskola och 

vuxenutbildning har överskott. Grundskolan har en positiv resultatutveckling över året. Kostnader 

för tillfälliga lokaler och lokalanpassningar har ökat under året.  Effektiviseringsuppdrag, 

omfattande etableringsinsatser samt ofördelaktiga lokalförutsättningar gör att nämndens 

ekonomiska läge är fortsatt ansträngt. Investeringarnas genomförande ligger på en högre nivå. 
 

1.1 Verksamhetens resultat - Barn- och utbildningsnämnden 

 

Förskola 

Förskoleverksamheten uppvisar en positiv avvikelse 

mot budget. Intäkterna har varit betydligt högre än 

väntat med nya och högre statsbidrag. Nytt statsbidrag 

för språkutveckling och andra tillfälliga satsningar 

såsom ”Att bryta segregationen” har gynnat 

verksamheten. 

Kommunens satsning 2019 på mindre barngrupper har 

slagit väl ut, framför allt för de små enheterna som 

tilldelats extra medel och därmed kunnat ha en 

likvärdig organisation. Innevarande läsår har många enheter erhållit statsbidrag för mindre 

barngrupper. Rekryteringsproblem och svårigheter att få vikarier har försvårat arbetet. Den senaste 

officiella statistiken visar att Uddevalla kommun på totalen har färre barn per grupp än 

riksgenomsnittet. 

Ekonomiska restriktioner medför att enheterna minskat sina utgifter för personal, material och 

kompetensutveckling. Det har varit färre barn i både kommunal och fristående pedagogisk omsorg 

än budgeterat, vilket bland annat beror på minskad efterfrågan.  

Två förskolebussar startade i januari på Hovhult och Hälle förskolor, vilket har varit pedagogiskt 

positivt och ökat antal platser.  
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Resultatet av årets undersökningar av barns trygghet visar på ett gott resultat. Verksamheten har 

haft fokus på likabehandlingsarbetet och arbetet mot diskriminering samt språkutvecklande 

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

förutsättning för barnens framtida skolframgång.  

Grundskola, fritidshem 

Grundskolans totala verksamhet visar ett 

överskott, vilket helt och hållet finns inom den 

centrala verksamheten. De tre största posterna är 

(mkr): 

 

 Ej budgeterad intäkt fristående fritids 

+2,1 

 Färre barn på fristående 

fritidsverksamhet +1,7 

 Inkomstkontroll föräldraintäkter +0,9 

 

Den kommunala verksamheten visar i stort sett nollresultat.  Elevhälsan bidrar med +0,9 mkr och 

studie- och yrkesvägledning med +0,2 mkr. Grundskolor och administration visar ett negativt 

resultat på -1,0 mkr.       

 

Ett omfattande arbete med effektiviseringar 2019-2022 pågår inom grundskolan och ekonomiska 

åtstramningar har gällt i verksamheten under hela 2019. 

 

Många nya statsbidrag har sökts och beviljats under året. Äsperödskolan har fått 0,9 mkr för att 

starta en mindre grupp för barn med större behov. Statsbidraget Likvärdig skola har under året bl.a. 

förstärkt områden som elevhälsa, integration och barn i behov av särskilt stöd. 

 

Måluppfyllnaden av det genomsnittliga meritvärdet och andel elever med behörighet till 

gymnasieskolan visar dock ingen utväxling av de statliga och kommunala satsningarna som gjorts 

på grundskolan de senaste åren för att förbättra kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. 

Matematik och svenska som andra språk är fortsatt två viktiga problemområden att ta itu med, 

liksom likvärdigheten mellan huvudmannens skolor. De frågor vi behöver ställa oss är: gör vi rätt 

saker? Arbetar vi på rätt sätt? Det är detta som ett välfungerande kvalitetsarbete bör kunna bidra till 

att besvara. 

 

Särskola 

Särskolan visar ett negativt resultat för året inom alla åldersgrupper. Antalet elever fortsätter att 

vara högt och då många av eleverna har resurskrävande behov ger det höga kostnader för personal 

och skolskjutsar. Andelen elever som har behov av omsorg efter skoldagen i form av särfritids eller 

insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) har ökat de senaste åren 

och kräver allt mer personalresurser. Särskolan har under året fått färre elever från andra kommuner 
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vilket medfört lägre intäkter samtidigt som köp av platser har ökat både vad avser undervisning och 

extra stödinsatser. Både grundsärskolan och gymnasiesärskolan har kommande elevökningar 

kommande år. Grundsärskolan är en verksamhet uppdelad på fyra olika geografiska platser och 

enheter. Detta har, tillsammans med rekryteringsproblematik, försvårat det ekonomiska och 

verksamhetsmässiga uppdraget.   

 

Det är angeläget att utveckla arbetet med den sammantagna uppföljningen av kunskapsresultat inom 

särskolan i stort, som grund för utveckling av elevernas lärande. Huvudmannen saknar idag en 

nulägesbild av elevernas kunskapsutveckling. 

Gymnasieskola 
Resultat för året slutade på -3,5 mkr. Riktat statsbidrag till Individuella programmet har bidragit till 

resultatet. Verksamheten har lönekostnader som inte ligger i balans med ramarna. Under året har en 

personalminskning skett med ca 14 årsarbetare. Arbete pågår löpande med att ställa om 

verksamheten till de nya ekonomiska förutsättningarna och utifrån det faktiska elevantalet i 

förhållande till budget. Interkommunala intäkter har ett kraftigt underskott på grund av ca 60 elever 

färre under året. Andelen elever från annan kommun uppgår nu till 42 %. Verksamheten har under 

det gångna året arbetat aktivt med att hålla nere kostnader för övriga driftskostnader. 

Elever som fått en gymnasieexamen inom fyra år har sjunkit med drygt två procentenheter sedan 

föregående år men ur ett flerårsperspektiv ligger resultatet på en relativt konstant nivå. Ca en 

fjärdedel av eleverna som påbörjar sin gymnasieutbildning inom Uddevalla gymnasieskola når inte 

gymnasieexamen inom fyra år.  Även den genomsnittliga betygspoängen är i nivå med tidigare år 

med fortsatta avvikelser jämfört med riket på de högskoleförberedande programmen, särskilt bland 

flickorna.  

För att nå ökad måluppfyllelse av mått i styrkortet visar problem- och orsaksanalysen att mer fokus 

behöver läggas på genomsnittlig betygspoäng. Detta görs bland annat genom ledarskap i 

klassrummet samt trygghet och studiero i och utanför klassrummet.  
 

Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen uppvisar en positiv 

avvikelse mot budget. Orsak till överskottet kan 

hänföras till årets ekonomiska restriktioner, 

lagda effektiviseringsuppdrag samt förändrade 

regler kring redovisning. 

 

Behovet av utbildad arbetskraft är stor och 

företag och offentlig sektor kan inte expandera i 

den omfattning de har möjlighet till. Av den 

anledningen har vuxenutbildningen satsat på 

yrkesutbildningar i kombination med utbildning 

i svenska språket. Branscherna har kontaktat 
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vuxenutbildningen inom flera olika områden för att säkerställa sitt arbetskraftsbehov. Budgeten 

riktas mot yrkesutbildningar och rättighetsutbildningar. 

Vuxenutbildningens egen undersökning visar att 78% är i arbete eller vidare studier fyra månader 

efter avslutade studier på vuxenutbildningen. Av de personerna är 70% i arbete. De som varken är i 

arbete eller studier är till exempel föräldralediga eller sjukskrivna.  

Gemensam verksamhet 
Uppföljningen av kommunfullmäktiges och nämndens mått visar en negativ utveckling vad gäller 

kunskapsresultaten. Elevernas trygghet och studiero har inte mätts under året. Lärarbehörigheten är 

på totalen kvar på en relativt god nivå och realiseringsgraden av investeringsplanen har ökat, även 

om utmaningarna är fortsatt stora.  

Utifrån ett helhetsperspektiv visar resultaten 

att andel elever som inte lyckas ökar mellan 

skolformerna. 2019 var det knappt 19 % av 

eleverna i åk 9 som inte nådde behörighet till 

gymnasieskolan. Och samma år var det 26 % 

av eleverna som påbörjade sin 

gymnasieutbildning för fyra år sedan som inte 

hade nått en gymnasieexamen vid läsårets slut. 

Detta innebär stora utmaningar för Uddevallas 

vuxenutbildning. Resultatet är dock inget 

unikt för Uddevalla. Vi ligger runt rikssnitt 

vad gäller gymnasiebehörighet och över 

rikssnitt vad gäller gymnasieexamen. 

Uddevalla skiljer sig däremot jämfört med 

riket vad gäller det genomsnittliga meritvärdet och betygspoänget där vi har ett lägre resultat. Det 

gäller såväl grundskola som gymnasieskola.  

Att förvaltningen på huvudmannanivå tidigare inte tagit ett samlat grepp kring 

kunskapsutvecklingen och resultatet av arbetet med trygghet och studiero i kommunens skolor 

genom kontinuerlig uppföljning, orsaksanalys och åtgärder bedöms ha påverkat måttresultaten 

negativt. Förvaltningen med dess verksamhetsområden har arbetat i stuprör och inte som ett 

samverkande team och har saknat vana att arbeta med analys och förbättring utifrån ett 

helhetsperspektiv.  

Förutsättningarna i ledningsstrukturen, framför allt i grundskolan bedöms vara ytterligare en faktor 

som försvårat uppföljning och analys av skolornas samlade resultat och en mer aktiv strategisk 

styrning och ledning av verksamheten mot målen.   

 

Den tröghet som funnits i lokalprocessen är ännu en faktor som påverkat resultaten. Dels har 

situationen medförd ett fokus på lokaler på bekostnad av huvuduppdraget, dvs måluppfyllelse och 



 Verksamhetsberättelse 2019 7 (30) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 
  
 
 

 

elevernas resultat. Dels har kapacitetsbristen i kommunens förskolor och skolor påverkat 

arbetsmiljön för barn, elever och medarbetare negativt och försvårat arbetet mot höjda 

kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero.   

 

Förvaltningen ser också viktiga orsaker på strukturnivå i Uddevalla kommun som helhet. Det är 

stora skillnader i kunskapsresultat mellan huvudmannens skolor. Likvärdigheten brister. 

Förvaltningens antagande att segregationen i stort och skolsegregationen specifikt kan vara möjliga 

orsaker till att resultaten ser ut som de gör.   

Målsättning och ekonomi 

1 resultat når 

målsättningen 

 1 resultat når nästan 

målsättningen 

3 resultat når inte 

målsättningen 

1 resultat har inte 

mätts eller redovisats 

under året 

1 resultat har inte gått 

att bedöma då måttet 

är nytt 

 

 

 
  

 

 

   Mått 

Resultat  

kvinnor T3 
2019 

Resultat 
män T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka  79,2 83,3 81,3 

  Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng, ska öka 218 206,8 212,4 

  Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska 
öka 

73,57 74,66 74,1 

  Elevers trygghet och studiero ska öka    

  Behöriga pedagoger ska inte minska   83,5% 

  Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka    

  Sjukfrånvaron ska minska 2,49 2,09 2,39 
 

Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 
Kommun-

bidrag 
Resultat 

2019 
Resultat 

2018 

Förskola 79,5 455,3 388,7 12,9 4,5 

Grundskola/fritidshem 92,4 812,9 724,0 3,4 -11,1 

Särskola 11,5 80,2 64,5 -4,2 2,3 

Gymnasieskola 195,7 399,4 200,1 -3,5 0,4 

Vuxenutbildning 45,2 105,3 66,5 6,4 0,1 

Gemensam verksamhet 0,8 45,9 45,4 0,3 0,7 

Summa 425,1 1899,1 1489,3 15,3 -3,1 
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Korta fakta/Nyckeltal  

Verksamhetsområde Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019 

Förskola Antal barn i kommunal förskola 1583 1600 1666 1625 1686 

 Antal barn i fristående förskola 1094 1156 1075 1227 1289 

Pedagogisk omsorg Antal barn (kommunalt) 106 96 86 68 41 

 Antal barn (fristående) 177 185 168 224 109 

Fritidshem Antal barn i kommunalt fritidshem 2238 2395 2485 2567 2544 

 Antal barn i fristående fritidshem 241 352 336 359 351 

Förskoleklass Antal barn i kommunal förskoleklass 541 642 592 635 639 

 Antal barn i fristående förskoleklass 70 84 81 81 70 

Grundskola Antal elever i kommunal grundskola 4 730 4 948 5038 5225 5344 

 Antal elever i fristående grundskola 655 718 748 741 738 

Grundsärskola Antal elever i grundsärskola 70 54 86 68 79 

Gymnasieskola Antal elever i kommunal gymnasieskola 3004 3067 3166 3102 3204 

 Antal elever i fristående gymnasieskola 505 441 398 397 153 

Gymnasiesärskola Antal elever gymnasiesärskola 48 49 70 80 81 

Vuxenutbildningen Antal elever på Komvux inkl sfi 2288 2646 2812 2912 2720 

 Antal elever på särskild utbildning för 
vuxna 

32 32 31 34 41 

*Preliminära siffror 2019 

2 Avsnitt 2 

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

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

Två av de utvecklings- och effektiviseringsprojekt som inleddes 2018 har slutförts: SKL Skolanalys 

samt projektet för att effektivisera administrationen. Skolverkets satsning Samverkan för bästa 

skola samt Skola på vetenskaplig grund i samarbete med Chalmers/Me Analytics har fortsatt. Ny 

organisation har implementerats för Barn- och elevhälsa i syfte att bättre organisera resurserna 

utifrån ett barn- och elevperspektiv. Ett omfattande arbete påbörjades i slutet av året kring 

möjligheten till förändrad skolstruktur i kommunen för att kraftfullt motverka skolsegregationen 

och främja högre måluppfyllelse. Arbete i samverkan med lärarfacken för att stärka 

helhetsperspektivet med strategisk kompetensförsörjning har pågått. Intensivt arbete har pågått för 

att få fram tillfälliga och permanenta lokaler till nämndens verksamheter. Arbetet med 

gemensamma och verksamhetsspecifika effektiviseringsåtgärder har fortsatt. 
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Nämndstrategier Kommentar 

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

Implementeringen av nämndens modell för systematiskt kvalitetsarbete sjösattes i 
hela organisationen hösten 2019. Modellen har inneburit såväl förändrade 
strukturer, förändrade processer och ett mer problem- och orsaksbaserat 
förhållningssätt i syfte att nå högre måluppfyllelse, ökad trygghet och studiero. 
Inom ramen för projektet Samverkan för bästa skola har Karlstad universitet gett 
processtöd genom utbildning och handledning för att leda implementeringen av 
modellen. En särskild åtgärdsplan har tagits fram för detta. Stödet fortsätter under 
2020.  

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

Intensivt arbete med både lång- och kortsiktiga effektiviseringar har pågått under 
året. Utmaningen ligger i att klara större volymer utan att antalet anställda ökar i 
samma takt och utan att kvaliteten försämras. Uppföljning av 
förvaltningsledningsledningens inriktningsbeslut om gemensamma 
effektiviseringsområden visar att förvaltningen kommit längre på vissa områden 
än andra. Förberedelser för att under 2020 genomföra sommarskola inom 
ordinarie verksamhet har varit ett viktigt arbete, liksom olika digitala lösningar för 
att effektivisera verksamheten. Som en del i digitaliseringsarbetet har nämnden 
under året antagit en förvaltningsgemensam IKT-strategi för Barn- och utbildning. 
Strategin är en långsiktig plan som syftar mot högre kvalitet och måluppfyllelse i 
alla skolformer. Införande av verktyget LoopMe har fortsatt i syfte att det ska vara 
ett effektivt stöd för rektors pedagogiska ledarskap.   

Det tvååriga projektet för att effektivisera administrationen är nu genomfört. 
Gemensam framtidsbild och förslag till ny organisation för nytt elevsystem har 
tagits fram. En slutrapport har lämnats.  

Implementering av ny organisation för Barn- och elevhälsa har pågått under året i 
syftet att bättre organisera resurserna utifrån ett barn- och elevperspektiv. 
Utvärdering kommer att ske våren 2020.  

Ett omfattande långsiktigt strategiskt arbete för att söka möjligheter att bryta 
skolsegregationen och öka likvärdigheten mellan skolor har påbörjats. 

Två förskolebussar knutna till var sin förskola har varit igång sedan januari 2019. 
Det arbetssätt som en mobil förskola inneburit har bidragit till mångfald samt 
skapat nya möjligheter för integration. Barn från olika delar av kommunen har 
mötts regelbundet genom verksamheten med förskolebussarna. Genom 
bussarna har verksamheten kunnat utökats med två avdelningar och möjliggjort 
en mer flexibel organisation över tid och rum. 

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. 

Ett strategiskt arbete har pågått för att definiera och förtydliga rollerna i förskola 
mellan barnskötare, förskollärare och rektor. Försteförskollärare har anställts för 
att höja kvalitén och öka likvärdigheten mellan förskolorna genom att stärka upp 
där förskollärarkompetens har saknats.  

Arbete med VFU, servicepersonalutbildning, samt planering inför införande av 
lärarassistenter är andra exempel på insatser som gjorts inom ramen för 
strategin.  

Förvaltningen och de lärarfackliga organisationerna har under året arbetat med 
det gemensamma åtagandet inom ramen för HÖK 18 att arbeta med 
organisation, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Syftet är att stärka 
helhetsperspektivet med strategisk kompetensförsörjning och skapa en 
gemensam grund av samsyn kring det fortsatta arbetet med att öka antalet 
behöriga lärare, behålla lärare och utveckla organisationen och arbetssätt. 
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Nämndstrategier Kommentar 

 

Barn- och utbildning har ingått ett samarbete med Högskolan Väst inom det 
regionala utvecklingsprojektet arbetsintegrerad lärarutbildning, vilket varit ett 
viktigt steg för att klara den utmaning kommunen står inför vad gäller 
kompetensförsörjning.  
 
Förvaltningen har bidragit med kompetensförsörjning för hela Uddevalla kommun 
genom det arbete skett inom vuxenutbildningen. Omvärldsbevakning sker 
ständigt både lokalt och nationellt för att erbjuda utbildningar där det råder 
arbetskraftsbrist. Samverkan sker kontinuerligt med arbetslivet. Sammanlagt har 
33 yrkes- och yrkesinriktade utbildningar bedrivits under hösten 2019. 

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

2019 har ur ett lokalförsörjningsperspektiv varit mer expansiv än tidigare år vad 
gäller detaljplanarbete, förstudier, projektering och genomförande. En 
arbetsgrupp bestående av deltagare från Barn- och 
utbildningsförvaltningen och Samhällbyggnadsförvaltningen tillsammans med 
avdelningen för strategisk samhällsplanering har gemensamt tagit fram förslag till 
lösningar för att tillgodose grundskolans behov av kapacitet de närmaste tre åren 
(det sk grundskoleuppdraget).   
 
Förvaltningen har under 2019 beställt följande förstudier:  
 

 Ljungskile skola och förskola  

 Ljungskile skola tillfälliga lokaler  

 Ammenäs/Forshälla skola  

 Norgårdenskola skola  

 Herrestadsskola skola    

 Bokenäs förskola  

 Äsperödsskolan utegård  

 Äsperöd skola  

 Dalaberg ny förskola  

 Hovhult ny förskola  
 
För förskolan har genomförande framskridit av tidigare planerade 
förskolebyggnader. Ramprogrammet för ny-, om- och tillbyggnad inom förskola 
har reviderats. Ett funktionsprogram för nybyggnation av skolbyggnationer för 
grundskola har tagits fram. En gymnasieutredning har gjorts. 
 
Planering för samnyttjande med Kultur och fritid gällande de nya lokalerna på 
Källdalsskolan samt möjligheter till en samlokalisering av Kulturskola och 
Estetiska programmet har pågått.  

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

  Rapportera en sammanfattning av 
nulägesanalysen av kunskapsresultat/ 
måluppfyllelse, trygghet och studiero. 
Identifierade problem, orsaker till problem 
samt vilka åtgärder och insatser som 
formulerats ska framgå. Uppföljning och 
utvärdering av insatser ska rapporteras. Om 

Respektive skolforms rapportering redovisas under separat 
rubrik nedan. För att främja användning och analys av 
resultatdata har nyckeltal från Koladas databas lagts in i 
kommunens styr- och ledningssystem. 
Förvaltningsledningskontoret har också bistått med egna 
sammanställningar av betyg och bedömningar från åk 1-9. 
Stöddokument har tagits fram som ska bidra till en 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

behov finns av stöd från huvudmannen för att 
åtgärda ett problem som identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet ska det framgå. 

förbättrad problem- och orsaksanalys samt åtgärdsplan. 

  

 

 

 

 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
fortsätta prioritera minskade barngrupper i 
förskolan (KF ÖS 9) 

Förskolorna har fortsatt organisera barnen i mindre 
barngrupper. Läsåret 2018/2019 ökade barngruppernas 
storlek något, men ligger ändå under riket. Innevarande 
läsår har många enheter erhållit 
statsbidrag.  Rekryteringsproblem och svårigheter att få 
vikarier försvårar arbetet.  

  Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att satsa 
på fler kommunala dagbarnvårdare (KF ÖS 9) 

Utredning har pågått och ska presenteras för nämnden i 
början av 2020.  

  Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en 
plan gällande gemensamt bibliotek och 
skolbibliotek i Källdal (KF ÖS 6) 

Arbetet med planen har påbörjats och god samsyn råder. 
Planen kommer att vara färdigställd under vårterminen 
2020. 

 

   Mått 
Resultat 
flickor T3 
2019 

Resultat 
pojkar T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

  Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka  79,2 83,3 81,3 

Andel behöriga elever har minskat marginellt 
sedan föregående år och resultatet ligger runt 
rikssnitt. Knappt 19 % av eleverna nådde inte 
behörighet till gymnasieskolan. 2019 nådde en 
högre andel pojkar än flickor gymnasiebehörighet. 
Pojkarna har presterat bättre och flickorna sämre 
2019, men trenden har för kort historik för att 
kunna ses som varaktig. 
 
Vi kan i resultaten från avgångsklasserna se att 
det är fortsatt samma ämnen som särskilt orsakar 
att elever inte nådde gymnasiebehörighet: 
Matematik och Svenska som andra språk. Fler 
elever fick F i Matematik men ämnet Svenska som 
andra språk hade den totalt lägsta måluppfyllelsen. 
Här underpresterar vi mot jämförbara kommuner 
och riket och vi behöver förstå vad orsakerna till 
problemet är och jobba mer med övergripande 

insatser från huvudmannens sida för att komma tillrätta med situationen.  
 
Förvaltningen kan ännu inte se någon utväxling av de kommunala och statliga satsningarna som gjorts på skolan för 
att höja kunskapsresultaten och öka likvärdigheten. Det kommunala strukturbidraget och statsbidraget för jämlik skola 
har fördelats till skolor med störst behov där segregation och svåra socioekonomiska förutsättningar råder. 
Skillnaderna i kunskapsresultat mellan kommunens skolor liksom skillnader i elevernas förutsättningar mellan 
skolorna är fortsatt stora. Behörigheten till gymnasiet bland elever med utländsk bakgrund födda i Sverige är särskilt 
avvikande.  
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   Mått 
Resultat 
flickor T3 
2019 

Resultat 
pojkar T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

Tabellen visar negativa avvikelser på 
Ramnerödsskolan kopplat till både 
kunskapsresultat och förutsättningar. Den visar 
också på kompensatoriska insatser som gjorts 
vad gäller lärartäthet och behöriga pedagoger. 
Skolan gör enstaka år avsteg genom positiva 
resultat men trenden är mycket svag över tid. På 
samtliga högstadier i Uddevalla, inklusive 
fristående skolor, ligger föräldrarnas 
utbildningsnivå på en god till mycket god nivå. 
Ramnerödsskolan ligger i särklass lägst. Av 

samtliga 33 nyanlända som kom i år 9 under 18/19 placerades 22 av dem på Ramnerödsskolan. Dessa elever hade 
obefintlig behörighet och ytterst få betyg när de gick ur år 9. Platsbristen på övriga skolor i kombination med 
segregation och negativt söktryck ger Ramnerödsskolan betydande svårigheter att klara kunskapsresultaten. Inflödet 
av elever med stora behov och brist på kunskaper i svenska språket är mycket högt under hela skolåret. Den 
situationen har ingen av de andra högstadierna. 
 

  Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng, ska öka 218 206,8 212,4 

Resultatet för åk 9 har sjunkit sedan föregående 
år men utifrån en treårsperiod har det legat relativt 
konstant. Uddevalla har ett lägre resultat än riket 
och liknande kommuner. De åtgärder som 
grundskolan genomfört på huvudmannanivå (se 
nedan) i form av kompetensutvecklingsinsatser 
inom områdena betyg och bedömning och 
formativ undervisning, differentierad undervisning 
och ledarskap i klassrummet samt insatsen på att 
stärka professionens självförtroende har ännu inte 
gett önskad effekt på slutresultatet i åk 9 i enlighet 
med nämndens målsättning.  

 

Uddevalla avviker kraftigt sedan flera år tillbaka i 
SKR:s modellberäknade värde där hänsyn tas till 
olika socioekonomiska faktorer. Avvikelsen 
noteras på en majoritet av skolorna.  

 

Man räknar avvikelse i procent jämfört med ett modellvärde som utgör 0 %. Bäst klarar sig Norgården (+3%) och 
Linnea (-7%). På en tredje plats kommer Ramneröd med -15%. Väster har -17% och sämst presterar 
Sommarhemsskolan -26%, Fridaskolan -26% och Stenbackeskolan -27%. Det är med andra ord viktigt att inte stirra 
sig blind på meritmedelvärde utan i analyser också ta hänsyn till alla relevanta parametrar. Både skola och elever 
skall bedömas utifrån förutsättningar. Gör man det skulle vi kunna hävda att Ramnerödsskolans personal gjort en 
bättre prestation än de flesta och elever som gick ur årskurs 9 gjort ett bättre resultat än exempelvis Fridaskolans, 
oaktat deras mycket höga meritmedelvärde. 
 

 

 

 

 

  Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska 73,57 74,66 74,1 
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   Mått 
Resultat 
flickor T3 
2019 

Resultat 
pojkar T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

öka 

Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning 
läsåret 15/16 hade 74 % en gymnasieexamen innan 
läsårets slut 18/19, vilket är en minskning med drygt 
två procentenheter sedan föregående år. Sett ur ett 
längre perspektiv har resultatet legat relativt 
konstant och över rikssnitt. Det är första gången vi 
ser att yrkesprogrammen har en högre andel elever 
än de högskoleförberedande programmen som når 
gymnasieexamen. Yrkesprogrammens resultat har 
ökat över tid och de högskoleförberande har minskat 
något.  Det är också första gången vi ser en högre 
andel pojkar än flickor som når gymnasieexamen på 
totalen. Flickornas resultat visar en negativ trend, 
framför allt på de högskoleförberedande 
programmen, vilket också visar sig i den 
genomsnittliga betygspoängen bland flickorna. 
Pojkarna på yrkesprogrammen visar däremot en 
positiv trend.  

 
Att mer än var fjärde elev som påbörjat en gymnasieutbildning inte når gymnasieexamen är givetvis problematiskt och 
behöver närmare analyseras. Hur stor del av eleverna var nära att nå gymnasieexamen och hur stor del var långt 
ifrån?  När sker avbrotten? I början av studierna eller efter längre tid? Var är avbrotten som högst? Har stödet varit 
tillräckligt omfattande och mångfacetterat utifrån elevens specifika behov? Vad säger eleverna själva? 
 

  Elevers trygghet och studiero ska öka    

1. Ingen mätning har skett 2019. Skolformernas inlämnade dokumentation vittnar dock en hög trygghet bland barnen 
inom förskolan och att trygghetsarbetet fungerat väl.  

2.  

3. Grundskolan rapporterar att andelen konflikt- och kränkningsutredningar inom både grundskola och fritidshemmen har 
varit hög. Åtgärder under året i form av omorganisering av elevhälsan samt ökat fokus på elevhälsans förebyggande 
och främjande arbetssätt har ännu inte gett effekt.   

Gymnasieskolan har identifierat bristande studiero i klassrummen och att kränkningar mellan elever ökat. Otrygga 
platser i skolhusen är matsal, café, entréer, dusch och omklädningsrum. Insatser som gjorts är uppdatering och 
utveckling av elevmiljöer samt behörighetsstyrd låsning av alla skolhus.  

 

En viktig iakttagelse är att inkomna kränkningsanmälningar till huvudmannen varken visar en hög andel kränkningar 
på fritidshemmen eller inom gymnasieskolan, såsom uppföljning av skolformernas rapportering förmedlar. 
Förvaltningen behöver klargöra varför denna diskrepans.  

 

Vuxenutbildningens elevenkät som genomförs två gånger om året visar återkommande på hög trivsel, trygghet och 
studiero. Vid undersökning hösten 2019 svarade 95 % att de kände sig trygga på vuxenutbildningen och 90 % att de 
hade studiero. Det höga resultatet indikerar att arbetet med värdegrund och likabehandlingsfrågorna ger resultat.  

 

 

 

  Behöriga pedagoger ska inte minska   83,5% 
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   Mått 
Resultat 
flickor T3 
2019 

Resultat 
pojkar T3 
2019 

Resultat 
totalt T3 
2019 

Resultatet visar andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen i grundskola och avser senaste 
officiell statistik från läsåret 18/19. Resultatet är strax 
över riket och är på samma nivå som läsåret innan. 
Generellt ligger Uddevalla bra till jämfört med riket 
vad gäller behöriga lärare, från förskola till 
vuxenutbildningen. Dock visar förvaltningens 
omvärldsbevakning och prognoser ett starkt växande 
behov i takt med ökade volymer och lärarbrist i hela 
Sverige. Stort arbete görs på alla nivåer i 
förvaltningen för att klara utmaningarna med 
bibehållen kvalitet och begränsade negativa effekter 
för elevers och personals arbetsmiljö. Senaste två 
årens minskade personalomsättning i grundskolan är 
ett kvitto på det.  
 

 

  Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka    

Lokalinvesteringarna har fortsatt varit en av de stora utmaningarna under året. Liksom föregående år har BUN:s 
faktiska investeringsvolym inte motsvarat investeringsplanens utrymme. Den låga investeringstakten har påverkat 
kapaciteten på ett negativt sätt och medför kostsamma kortsiktiga lokallösningar. 
 

 

2.1.2 Verksamhetsområdenas rapportering av nämndens SKA-uppdrag 

 

Förskola  

Nuläge och trend – samlad bedömning: Resultatet för likabehandlingsarbetet visar att många 

enheter lyfter lärmiljöer. Enheterna planerar rutinsituationer på ett sätt som skapar ökad trygghet 

och lugn. Den vuxne finns närvarande och skapar förutsättningar för barn att kunna lyckas och 

känna sig trygga på förskolan. Alla enheter går trygghetsvandringar dels i samband med 

kartläggning i augusti/september, dels vid behov (exempelvis vid första snön). I jämförelse med 

2018 har vi fortfarande oro på toalett/skötplats. Däremot har matsal och hall fler positiva 

markeringar i år, vilket tyder på att det utförts ett gott utvecklingsarbete vid matsituationer och i 

tamburer. 

 

Förskoleverksamheten har prioriterat språkutvecklande arbetssätt. I verksamheten kan man se 

förändringar i enheternas miljöer med exempelvis bilder och tecken som stöd. Förskolan ska ge 

barnen förutsättningar att utveckla sina språk och möjligheter att kommunicera. Av alla barngrupper 

använder 62% TAKK (tecken som alternativ kompletterande kommunikation) och i dessa grupper 

visar barnen intresse och använder TAKK för att kommunicera. På frågan om barnen är delaktiga 

vid samtal om böckers textinnehåll och bilder, svarar pedagogerna att i 63% av barngrupperna är 

barnen delaktiga. Kompetensutveckling kring boksamtal är inplanerat för våren 2020. 
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PRIORITERADE 
PROBLEM 

PRIORITERADE 
ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ 
FÖRSKOLA 

ÅTGÄRD 
HUVUDMANNANIVÅ 
FÖRSKOLA  

NÄR OCH HUR VET VI 
ATT VI FÖRBÄTTRAT 
UTBILDNINGEN 

UPPFÖLJNING AV 
ÅTGÄRD 

Det finns en otydlighet 
i likabehandlings-
arbetet och arbetet mot 
diskriminering. Barns 
delaktighet behöver 
öka 

Låg förståelse kring 
främjande och 
förebyggande. 
Svårigheter att se 
maktstrukturer och 
skillnader i bemötande 
av pojkar och flickor. 

Kompetensutveckling, 
stödmaterial, och arbetet 
med normkreativitet. 
SKA och 
likabehandlingsarbetet 
sammanfogas. 

Vi ser att alla barns 
möjligheter till delaktighet 
och inflytande ökar, barnens 
kunskap om allas lika värde 
ökar och alla barn mår väl 
och är trygga. Successiv 
förbättring visar sig i 
uppföljningarna. 

Stödmaterial kring 
främjandearbete har 
uppdaterats och 
återanvänds. K-dag i 
mars planeras 
innehålla bland annat 
material för 
åtgärderna.  

Alla 
förskolor/arbetsgrupper 
har inte anammat 
TAKK (tecken som 
alternativ och 
kompletterande 
kommunikation) ännu 
och erbjuder därför inte 
denna form av 
kommunikation. 

Förståelsen för 
skillnaden mellan 
språk och 
kommunikation och 
uppdraget kring 
kommunikation är inte 
tillräckligt djup. 

Språkutvecklande 
arbetssätt är prioriterat 
från läsåret 
2019/20.Fortsatt 
systematisk 
kompetensutveckling. 

Verksamheten mäter hur väl 
enheterna ger barnen 
förutsättningar att utveckla 
ett rikt och nyanserat språk 
och språkliga strategier för 
att resonera, reflektera och 
argumentera. 

Utöver K-dag i mars 
har litteraturstudier 
påbörjats. 

Utbildning i TAKK 
pågår kontinuerligt, 
och där TAKK 
används syns en ökad 
medvetenhet kring 
språk och 
kommunikation. 

 

Grundskola 

Nuläge och trend, samlad bedömning f-9: Resultaten i Uddevalla grundskola visar i stora drag på en 

svagt negativ trend de senaste åren. Behörigheten till gymnasiet, resultat på nationella prov och 

resultat i år 3, 6 och 9 går, med vissa undantag på lokal nivå, i sidled eller svagt nedåt. Det finns 

härvidlag olika kontexter att ta hänsyn till i analysen av dessa resultat och dessa har beskrivits ovan 

under måttkommentarerna. 

 

Fram till 2018 låg Uddevalla på 24,3% och riket på 25,2%, medan Uddevalla från 2019 låg på 

28,6% jämfört med rikets 25,1%. Riket har alltså senaste året minskat andelen elever med utländska 

bakgrund med 0,1 procentenheter och Uddevalla ökat med 4,3 procentenheter. Detta är rimligen ett 

trendbrott som påverkar måluppfyllelsen och kommer att kräva än mer genomtänkta 

kompensatoriska insatser. 

 

Ämnena matematik och svenska som andra språk är fortsatt viktiga att arbeta med i alla årskurser 

för att på sikt nå ökad behörighet till gymnasiet. Pojkars och flickors kunskapsresultat har närmat 

sig varandra i de högre åldrarna men med för kort historik för att kunna ses som varaktig. Dock 

finns fortsatt stora skillnader mellan könen på totalen. 

 

En annan trend som går åt rätt håll är användandet av betygsskalans alla betyg i högre grad. Både 

genusperspektivet och lärares kompetens i betyg och bedömning är kontinuerligt föremål för 

fortbildningsinsatser i hela grundskolan och kommer så behöva vara över tid för att stärka de två 

trenderna ytterligare. 
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Att jämföra avgångsklassers kunskapsresultat kommer i vår analys också behöva kompletteras med 

att följa alla årskurser och framför allt årskullar över tid och utifrån deras progression - eller brist på 

progression- vidta åtgärder och tidiga insatser för högre måluppfyllelse. Det är i många avseenden 

tämligen verkningslöst att formera åtgärder utifrån avgående 9:ors resultat, som sedan skall 

appliceras på yngre elever. Följer vi årskullar från början och kanske ända från förskolan så 

kommer våra insatser att vara mer rätt riktade och uppföljningsbara, något som på sikt kommer att 

leda till att nämndens mål i styrkortet nås.  

 

Vi behöver framledes också föra en diskussion med nämnden om att prioritera behörigheten som 

det viktigaste måttet utifrån att ett bra meritvärde inte per automatik medför behörighet till 

gymnasiet. Ett underkänt betyg i “fel” ämne kan medföra obehörighet. 
 

Senaste övergripande enkäten gällande 

trygghet och studiero gjordes 2018 och som 

tidigare visade den på bättre resultat gällande 

trygghet än studiero. Vi har aldrig lagt så 

mycket kraft som nu på trygghet och studiero. 

Vi arbetar fortsatt med trygghetsvandringar, 

optimera vuxennärvaro på raster och 

normkritiskt förhållningssätt och 

våldsprevention på Fritidshemmen. Det kan då 

tyckas märkligt att antalet 

kränkningsanmälningar ökar. En rimlig 

förklaring är dels att rutinerna för att upptäcka 

och utreda är bättre än tidigare samt att trångboddheten och de stora klasserna faktiskt bidrar till att 

skapa ogynnsamma situationer under skoldagen. Psykisk ohälsa ökar både bland vuxna och barn. 

Vart femte barn har någon gång levt med en förälder som missbrukar alkohol eller droger enligt 

Folkhälsomyndigheten. Vi ser den psykiska ohälsan gå ner i åldrarna och utagerande, våldsamt 

beteende är ett problem som ökat bland elever i lågstadiet. 

 

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som fått ökad spridning och vi har en märkbar 

förändring till det bättre på de enheter som är bäst utbildade på metoden. Källan har nu en 

kompetens som vi kan sprida genom handledning till övriga enheter. Vårt drogförebyggande arbete 

inom ramen för Drogfri Ungdom bör få bästa möjliga förutsättningar, likaså det föräldrastöd som 

skolan driver i samverkan med socialtjänsten. 

 

PRIORITERADE 
PROBLEM 

PRIORITERADE 
ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ 
GRUNDSKOLA 

ÅTGÄRD 

HUVUDMANNANIVÅ 
GRUNDSKOLA 

NÄR OCH HUR VET 
VI ATT VI 
FÖRBÄTTRAT 
UTBILDNINGEN 

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRD 
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PRIORITERADE 
PROBLEM 

PRIORITERADE 
ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ 
GRUNDSKOLA 

ÅTGÄRD 

HUVUDMANNANIVÅ 
GRUNDSKOLA 

NÄR OCH HUR VET 
VI ATT VI 
FÖRBÄTTRAT 
UTBILDNINGEN 

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRD 

Pojkar har lägre 
resultat än flickor  
 

Undervisningen ej 
anpassad så att alla 
elever nås av den. 

 

Undervisning är inte 
differentierad, lärmiljön 
görs ej tillgänglig för alla.  

 

Undervisningen 
organiseras utifrån 
enskilda individers 
behov inte utifrån 
gruppens behov. 

Fortbildningssatsningar på 
differentierad undervisning samt 
ledarskap i klassrummet. 

 
Stärka professionens 
självförtroende genom att med 
tydlighet uttrycka höga 
förväntningar samt sprida goda 
exempel i skolan. 

Att pojkars resultat 
ökar  

Färre extra 
anpassningar 

Ökad förståelse kring pojkar och 
flickors lärande och villkor har ökat. I 
och med att förståelsen ökat ökar 
också dialogen kring problemen som 
detta medför. 

Inga färre anpassningar noteras.  
Dock aha-upplevelse efter 
fortbildningsinsatser, t.ex. att det är 
undervisningens innehåll på 
gruppnivå som spelar roll och inte 
enskilda anpassningar - det som är 
bra för en elev är ofta bra för många. 

Vi använder inte 
hela betygsskalan 
vid varje 
betygtillfälle 

Lärare har inte tillräcklig 
kunskap om betyg och 
bedömning.  

Fortbildningssatsning på 
kompetens kring betyg och 
bedömning och formativ 
undervisning. 

 

Bättre utnyttjande av 

betygsskalan 

 

Ökad insikt i och intresse hur och på 
vilket sätt vi sätter betyg. Lärarna 
använder statistik som underlag för 
samtal kring den problematik som 
betygsättningen/bedömningen för 
med sig. 

Hög andel konflikt- 
och 
kränkningsutredni
ngar på skolorna  

 

 

Trångboddhet 

Större klasser 

Psykisk ohälsa 

Organiseringen av 
specialpedagoger under rektor 
och övrig elevhälsa under 
grundskolans 
verksamhetsområde. 

 

Elevhälsan förebyggande och 
främjande arbetssätt i fokus. 

 

Arbete med normkritiskt 
förhållningssätt och 
våldsprevention. 

Färre konflikt- och 
kränkningsutredningar 

Några färre konflikt- och 
kränkningsutredningar har vi inte sett 
generella effekter av på så kort tid. 
Arbetet fortgår över tid. 

 

 

Grundsärskola 

Nuläge och trend - samlad bedömning åk 1-9: Generellt behöver särskolan arbeta med att eleverna 

skall nå en högre måluppfyllelse, det vill säga, mer än godtagbara kunskaper.  

Samsyn och kunskapsbrister om respektive skolform skapar osäkerhet i övergångar mellan 

grundskola och grundsärskola. På skolor där det finns integrerade elever behöver lärarna bli mer 

bekväma i att bedöma enligt särskolans kursplan och särskolans lärare behöver se om eleverna når 

kunskapskrav inom ämnen på grundskolenivå. Särskolan arbetar aktivt med att synliggöra 

utvecklingsstegen för elever som utvecklas i långsam takt och där framstegen är små. I de 

mätinstrument som finns tillgängliga, syns inte detta i tillräcklig utsträckning även om utveckling 

sker. Detta är ett fenomen som finns i hela landet och Skolverket håller på att arbeta fram nya 

stödmaterial för särskolan. 
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De åtgärder/åtgärdsförslag som vi valt att fokusera på har varit att kartlägga 

kompetensutvecklingsbehovet på central nivå för att öka måluppfyllelsen i grundsärskolan och att 

kompetensutveckla grundskolepersonal som har elever integrerade. Kartläggningsmaterial i 

matematik och svenska som är obligatoriskt i år 1 skall användas när det finns elever inskrivna år 1 

med inriktning ämnen, men även för att kartlägga fortsatt kunskapsutveckling åren som följer.  

Rutiner för övergångar grundskola/grundsärskola har under året reviderats och ny organisation för 

mottagande i grundsärskola tagits fram och beslutats om i december 2019. 

Den kartläggning av antalet särskoleberättigade elever som görs inför varje nytt läsår pekar i januari 

på en kraftig ökning av elever som skall erbjudas plats i särskolan. Detta kommer kräva åtgärder 

och noggrann planering både i resursfördelnings- och lokalförsörjningshänseende från 

huvudmannens sida.   

PRIORITERADE 
PROBLEM 

PRIORITERADE 
ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ 
GRUNDSÄRSKOLA 

ÅTGÄRD 

HUVUDMANNANIVÅ 
GRUNDSÄRSKOLA 

NÄR OCH HUR VET VI 
ATT VI FÖRBÄTTRAT 
UTBILDNINGEN 

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRD 

Eleverna bör nå en 
högre måluppfyllelse. 

 Utvecklingsenheten kartlägger 
kompetensutvecklingsbehovet 
för att öka måluppfyllelsen i 
grundsärskolan och för personal 
som har elever integrerade få 
kompetensutveckling. Det som 
ett led i att stötta rektorernas 
splittrade uppdrag.  

 I samarbete med övriga 
särskoleverksamheter har 
rektorerna påbörjat arbetet med 
en kompetensutvecklingsplan. 

 

Osäkerhet i övergångar 
mellan grundskola och 
grundsärskola. 

Samsyn och 
kunskapsbrister om 
respektive skolform. 

Dokumentet för övergångar 
revideras och ny organisation för 
mottagande i grundsärskola 
arbetas fram. 

 

Ny organisation för mottagande i 
grundsärskolan beslutas utifrån 
förslag som läggs fram ht. 19. 

 Den nya rutinen för övergångar 
grundskola/grundsärskola är klar 
och har implementerats i 
rektorsgruppen. Rutinen i sig är 
ett steg mot en ökad förståelse 
för de olika 
verksamhetsformerna och en 
ökad samsyn kring målgruppen. 
 

Personal behöver bli 
bättre på att tolka och 
bedöma 
kunskapsresultaten hos 
de elever som har svårt 
att kommunicera dem 
och där framstegen är 
små. 

 Kartläggningsmaterial för 1-6 
ska användas i de yngre 
åldrarna. 

 

 Ökad kunskap om och ökad 
användning av 
kartläggningsmaterialet i 
grundsärskolorna då rektorerna 
har organiserat för dialoger och 
lärande samtal på pedagogiska 
forum. 

 

Fritidshemmen 

Nuläge och trend– samlad bedömning: Identifierade problem har under läsåret varit hög andel 

konflikt- och kränkningsutredningar på skola och fritidshem. Fortsatt arbete med normkritiskt 

förhållningssätt och våldsprevention på fritidshemmen. I övrigt se “Trygghet och studiero” under 

grundskola. 
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PRIORITERADE 
PROBLEM 

PRIORITERADE 
ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ 
GRUNDSKOLA 

ÅTGÄRD 

HUVUDMANNANIVÅ 
GRUNDSKOLA 

NÄR OCH HUR VET VI 
ATT VI FÖRBÄTTRAT 
UTBILDNINGEN 

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRD 

Hög andel konflikt- 
och 
kränkningsutredningar 
på fritidshem. 

 

 

 Arbete med normkritiskt 
förhållningssätt och 
våldsprevention på 
fritidshemmen. 

Färre konflikt- och 
kränkningsutredningar. 

Normkritiskt förhållningssätt, 
genus och våldsprevention är mer 
förekommande samtalsområden 
bland personal och givetvis 
ledning. 

 

Några färre konflikt- och 
kränkningsutredningar har vi inte 
sett generella effekter av på så 
kort tid. Arbetet fortgår över tid. 

 

Gymnasieskola 

Nuläge och trend - samlad bedömning: Det som kan konstateras är att när det gäller andel elever 

med examen inom 3 år så står Uddevalla sig väl i förhållande till riket. Trenden är stabil. För andel 

elever med gymnasieexamen inom fyra år är resultatet drygt två procentenheter lägre än föregående 

år (se ovan under måttkommentar). Vad gäller genomsnittligt betygspoäng har resultatet legat 

konstant under flera år och är under riket. Uddevallas egna elever som är folkbokförda i kommunen 

har ett lägre resultat än Uddevalla gymnasieskola i sin helhet, där även externa elever från andra 

kommuner är inräknade. 

 

Den samlade bedömningen för gymnasieskolans studieresultat är att mer fokus behöver läggas på 

genomsnittlig betygspoäng för att verka för höjda studieresultat. Detta görs bland annat genom att 

lägga fokus på ledarskap i klassrummet samt trygghet och studiero i och utanför klassrummet.  
 

I trygghetsenkäten framgår att det är en hög andel av eleverna som känner sig trygga överallt i 

skolan. Det finns platser som upplevs otrygga i våra skolhus. Varje skolhus/rektorsenhet arbetar 

med att förbättra tryggheten i skolhusen utifrån detta resultat. Ca 92% uppger att de inte blivit 

utsatta för kränkande behandling eller diskriminering i skolan under läsåret. Problemanalys gjord av 

rektorsgruppen har lett till att kränkningarna ändå identifierats som problem.  

 

Projektet med att modernisera studiemiljöer och elevytor 

utanför klassrummen har som syfte att elever ska kunna 

arbeta hela dagen på sin skola och projektet startade 

utifrån identifiering av problem genom den årliga 

uppföljningen kring trygghet och studiero. En justering av 

årshjulet har gjorts inför läsåret 2019-20 för att kunna 

genomföra och analysera hela gymnasieskolans 

trygghetsenkäter samtidigt för att identifiera problem 

inom verksamheten.  
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Den nya SKA-modellen innebär ett ökat fokus på problem, vilket ger skärpa i de överenskommelser 

som görs mellan tertialuppföljningarna i resultatdialog mellan rektor och verksamhetschef. 

Målsättningen är att detta kommer att leda till att analysen fördjupas, att arbeta djupare utifrån 

orsakerna till problemen. Det kommer att vara ett viktigt arbete under första hela året med ny SKA-

modell, 2020. 

 

PRIORITERADE 
PROBLEM 

PRIORITERADE ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ 
GYMNASIESKOLA 

ÅTGÄRD HUVUDMANNANIVÅ 
GYMNASIESKOLA 

NÄR OCH HUR VET VI 
ATT VI FÖRBÄTTRAT 
UTBILDNINGEN 

UPPFÖLJNING AV 
ÅTGÄRD 

Bristande studiero i 
klassrummen. 

Elever med inlärnings- och 
koncentrations-svårigheter har i 
många fall undervisats i små 
grupper eller en till en-
undervisning i grundskolan och 
är inte förberedda för 
undervisning i klass. 
 
Sena utredningar för enskilda 
elever i deras skolgång. 

Följa utvecklingen och samverka 

med grundskolan.  

Enhetschef elevhälsan arbetar med 

samsyn och överlämningar. 

Lärarassistenter anställs inom 

statsbidraget. 

Kompetensutveckling; ledarskap i 

klassrummet. 

Vi har en gemensam 

utvärdering inom 

samtliga rektorsenheter 

som likvärdigt mäter 

trygghet och studiero. 

 

 
 

Enkät kring trygghet 

och studiero 

genomförs nästa gång 

våren 2020. 

Utvärdering 

lärarassistenter HT20. 

 

Genomsnittligt 
betygspoäng under 
rikets nivå 

Fokus har varit på 

gymnasieexamen vilket givit 

relativt goda resultat men med 

en möjlig konsekvens att måttet 

Genomsnittlig betygspoäng inte 

prioriterats. 

Varje rektorsenhet tar fram åtgärd 

utifrån sin problemanalys över betyg 

och ämnen, vilket kan antas 

innebära högre måluppfyllelse. 

Trenden påverkas mot 

högre genomsnittligt 

betygspoäng möjligt att 

följa respektive årskurs. 

Sker inom respektive 

rektorsenhet inom 

SKA. Uppföljning sker 

tertialvis. 

Andel obehöriga 
elever i 
gymnasieskolan är 
hög 

IM-elever har låg 
behörighetsgrad och många 
betyg saknas för att bli behörig 
till nationellt program. Många har 
långt kvar till E i det 
behörighetsgivande ämnet.  

 

Gymnasieskolans elevpeng har 

justerats inom verksamheten inför 

2020 vilket ger viss förstärkning 

inom IM. Förstärkning från 

huvudmannen av grundresurs har 

inte skett. 

Överlämningsrutiner grundskolan 

och IM samt mellan IM och 

nationella programmen på 

gymnasieskolan ska revideras och 

stärkas. 

Forum för samverkan mellan 

skolformer, alla nivåer. 

Andel elever med 

gymnasieexamen inom 

4 år ger en bild av 

genomströmning dock 

behövs egen statistik 

inom IM tas fram över 

genomströmning. 

 

Fortsatt framställan till 

huvudmannen om 

förstärkt grundresurs. 

 

Otrygga platser i 
skolhusen; matsal, 
café, entréer, dusch 
och 
omklädningsrum. 
Kränkningar mellan 
elever ökar 
 

Elever med negativt beteende 
grupperar sig och skapar oro 
och otrygghet. 
 

Översyn och jämförelse mellan 

skolhusens ordningsregler.  

-Tydlig koppling disciplintrappan. 

-Behörighetsstyrd låsning av 

skolhusen 

Utveckling av elevmiljöer för att 

skapa motivation och förutsättningar 

till studier även utanför 

klassrummen. Satsning på moderna 

möbler och inredning som bejakar 

studier och lugn miljö. 

Årlig trygghetsvandring 

sker med 

elevskyddsombud samt 

enkät hot och våld. 

 

Verkställande av 

elevmiljöplanen sker 

2020. 

 

Uppföljning sker HT 

2020 

 

 

Elevenkät 
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PRIORITERADE 
PROBLEM 

PRIORITERADE ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ 
GYMNASIESKOLA 

ÅTGÄRD HUVUDMANNANIVÅ 
GYMNASIESKOLA 

NÄR OCH HUR VET VI 
ATT VI FÖRBÄTTRAT 
UTBILDNINGEN 

UPPFÖLJNING AV 
ÅTGÄRD 

Många 
anpassningar i 
klassrummet  

 

Huvuddelen av studiestöd sker 
inom klassrumsundervisningen. 
 

Socialpedagoger och/eller 
lärarassistenter som kan arbeta i 
och utanför klassrummen. 
 
Uppdatering och utveckling av 
elevmiljöer för att skapa motivation 
och förutsättningar till studier även 
utanför klassrummen. 

När en satsning kan 

genomföras från 

huvudmannen eller en 

omprioritering av 

resurser inom 

verksamheten. 

 

Fortsatt framställan till 

huvudmannen 2020. 

 

 

Gymnasiesärskola 

Nuläge och trend - samlad bedömning:   

Gymnasiesärskolans satsning på lärlingsutbildning och integrerade lösningar med treåriga 

nationella program så som BA, ES m.fl. har varit framgångsrikt i fråga om GYS13s intentioner med 

okad måluppfyllelse i avseende på̊ antal elever som kommer i arbete efter avslutade studier. Av de 

tre elever som genomgått integrerade studier på̊ BA så här långt har samtliga arbete efter avslutade 

studier inte bara direkt efter men också̊ ett och två̊ år efter avslutade studier 

 

Identifierade problem för gymnasiesärskolan är unika för skolformen och för att komma vidare är 

bedömningen att ett gemensamt arbete kring utveckling och uppföljning av särskoleverksamhet 

skulle kunna utgöra en bra grund för verksamheten och göra det möjligt att följa upp resultat på ett 

annat sätt än vad som görs idag. En stor svårighet har varit att stöddokumenten nulägesanalys och 

åtgärdsplan inte fullt ut upplevs anpassade till skolformen. Det finns ett behov av utveckling och 

samordning mellan grundskolans och gymnasieskolans särskola för att få det att fungera på ett mer 

tillfredställande sätt.  

 

PRIORITERADE PROBLEM PRIORITERADE ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ 
GYMNASIESÄRSKOLA 

ÅTGÄRD 
HUVUDMANNANIVÅ 
GYMNASIESÄRSKOLA 

NÄR OCH HUR VET VI 
ATT VI FÖRBÄTTRAT 
UTBILDNINGEN 

UPPFÖLJNING 
AV ÅTGÄRD 

Stöddokument i SKA Anpassning av 
stöddokumenten för särskolan 
behöver göras.  

Anpassning av dokument 
skulle kunna ske inom 
särskolans 
samverkansgrupp. 

När det finns 
stöddokument som är 
anpassade för 
särskoleverksamhet. 

Ej påbörjad. 

Bristande kontinuitet: Problem 
som skapas av kort- och 
långvariga sjukskrivningar som 
kan innebära att det är svårt att 
hålla sig till planerad struktur 

Det finns ett förslag på 
organisationsförändring. 

Teckna avtal med 
socialtjänstens 
bemanningsgrupp för att 
underlätta 
vikarieanskaffningen.  

När ett avtal finns. Ej påbörjad. 
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PRIORITERADE PROBLEM PRIORITERADE ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ 
GYMNASIESÄRSKOLA 

ÅTGÄRD 
HUVUDMANNANIVÅ 
GYMNASIESÄRSKOLA 

NÄR OCH HUR VET VI 
ATT VI FÖRBÄTTRAT 
UTBILDNINGEN 

UPPFÖLJNING 
AV ÅTGÄRD 

Oro på lektioner Flertal elever som kräver en 
långtgående 
individanpassning, t.ex. 
anpassningar i elevens 
ramschema, förkortad skoldag 
och pedagogiska 
lektionsupplägg som kan 
skapa oro och upplevd i 
samband med 
gruppundervisning. Det finns 
svårigheter i att hitta balans 
mellan individens behov och 
gruppens funktion. 

Pedagogiska forum med tid 
för diskussioner, 
kompetensdag med fokus 
på problematiken. 

 

Inplanerad lärarträff 
gymnasiesärskolans lärare 
finns. 

Åtgärden följs upp inom 
SKA, tertialvis. 

Våren 2020 

Osäkerhet kring anpassning av 
lokaler för boendet för elever inom 
gymnasiesärskolan 

Tidsplaner är i behov av 
synkning mellan förvaltningar. 

Driva frågan att det redan 
beslutade boendet ska 
komma igång 2020 vilket 
skulle ge möjligheter till 
lokalanpassningar även 
under skoltid. 

Uppföljning tillsammans 
med lokalplanerare, 
förvaltare samt 
verksamhetschef för 
gymnasiet. 

Våren 2020 efter 
vecka 8 

 

Vuxenutbildningen 

Nuläge och trend - samlad bedömning: Den övergripande kunskapsutvecklingen från T1 2019 till 

T2 2019 är som följer: 

 

Sfi: 89 % till 91% 

Grundläggande kurser: 90% till 81% 

Gymnasiala allmänna kurser: 78% till 82% 

Särvux: 99% i T2 (inga betyg sattes under T1) 

Yrkesutbildningar: 91% till 95% 

 

Inom sfi ligger måluppfyllelsen på ungefär samma nivå som T1. Det har under perioden setts att 

den färdigheten som orsakar flest F inom sfi är skriva. Det ses både inom studieväg 1 och 2 som har 

olika rektorer och lärare, dock inte inom studieväg 3. Forskning visar att personer med kort tidigare 

utbildning tenderar att få sämre resultat än personer med akademisk utbildning inom 

andraspråkutbildning. En anledning till det är att personerna kanske inte är särskilt vana att skriva 

ens på modersmål. Inom sfi är det fokus på observationer och sambedömning. Inom studieväg har 

man också sett att fler elever väljer kvällskurser, då många arbetar. Måluppfyllelsen på 91% är lite 

lägre än riket som ligger på 97%. En avgörande anledning bedöms vara att vuxenutbildningen har 

jobbat med att avsluta elever som inte gör progression, med stöd i Skollagen kapitel 20 § 9.  
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Inom de grundläggande och gymnasiala kurserna är det stort fokus på struktur och vägledning, 

många elever har bråttom och vill läsa i snabb takt samt läsa fler kurser åt gången. Språklärare ser 

att elever som läser två språk samtidigt får svårt att klara kurserna. Måluppfyllelsen inom 

grundläggande och gymnasial utbildning ligger i nivå med riket. Resultatet under T2 ligger lite 

under rikssnittet för grundläggande, och över rikssnittet på gymnasial nivå. Likheter kan ses i vilka 

kurser som ofta har lägre måluppfyllelse 

än andra, exempel på det både hos 

vuxenutbildning och i riket är Matematik 

2b och Svenska 2.  

 

Inom Särvux är måluppfyllelsen 99% och 

det beror till stor del på mycket hög 

individanpassning. Det är 38 individer 

och 63 kursdeltagare vilket betyder att 

många läser mer än en kurs. Vid en 

jämförelse med riket ses att Uddevalla har 

över 20% fler elever på gymnasiesärnivå, 

vilket är positivt. Även där antas 

individanpassningen vara en orsak. 

 

Yrkesutbildningarna har under perioden fått resultat mellan 90-100%. Yrkesförare buss och 

servicepersonal hotell och restaurang har fått 100%. Bra kontakt och samarbete med branschen ses 

som en framgångsfaktor, en god APL och framtidsutsikter ökar motivationen hos elever. 

 

Inom YH-utbildningarna har inga betyg satts under perioden. I jämförelse med riket är 

måluppfyllelsen i form av examen mycket hög, under 2018 var examen på vuxenutbildningen 92% 

och 72% i riket. Av de som fullföljde utbildningarna i Uddevalla tog 100% examen. 

 

Uppföljningen visar att 78% är i arbete eller vidare studier fyra månader efter avslutade studier på 

vuxenutbildningen. Av de personerna är 70% i arbete. De som inte är i varken arbete eller studier är 

till exempel föräldralediga eller sjukskrivna. 

 

Vuxenutbildningen genomför elevenkät i april och i oktober varje år, för att undersöka trivsel, 

studiero och trygghet. Dessa tre områden får mycket högt resultat mätning efter mätning. I enkäten 

från oktober blev resultatet: studiero 90%, trivsel 94% och trygghet 95%. Några orsaker till det 

goda resultatet är att ÖRP, öppenhet respekt och professionalitet, är centralt på vuxenutbildningen 

och genomsyrar all verksamhet. Likabehandlingsplanen revideras varje år, finns på flera språk och 

ses över vid behov. 
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PRIORITERADE PROBLEM PRIORITERADE 
ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ VUX 

ÅTGÄRD 
HUVUDMANNANIVÅ 
VUX 

NÄR OCH HUR VET 
VI ATT VI 
FÖRBÄTTRAT 
UTBILDNINGEN 

UPPFÖLJNING AV 
ÅTGÄRD 

Skriva är den färdighet som orsakar flest 
F inom sfi. 

Rektorer behöver titta på 
mer underlag för att veta 
orsaken, men man ser att 
personer som är ovana att 
skriva på sitt modersmål 
också får svårt att skriva på 
svenska. 

Rättningsnyckel - Att 
bedöma och ge 
återkoppling för lärande. 

 

Kompetensutveckling 
inom sfi med fokus på att 
undervisa inom skriva. 

 

När skriva ligger i nivå 
med de andra 
språkfärdigheterna. 

Ej påbörjad. 

Elevers kunskaper överensstämmer inte 
med tidigare satta betyg. Många unga, 
bland annat från IM, har fått betyg i 
svenska som andraspråk 
grundläggande. Vid test motsvarande 
årskurs 8 i svenska klarade inte ens 
hälften att nå godkänt på testet (inför 
betong-utbildning). Det innebär att 
eleverna mottas på felaktiga grunder. 

Olika tolkningar av 
kunskapskraven? 

Möte mellan skolformerna. När de betyg eleven 
har med sig sedan 
tidigare 
överensstämmer med 
kunskapsnivå. 

Ej påbörjad. 

Skillnader mellan betyg, NP-betyg och 
studietid inom sfi. 

Olika tolkningar av 
kunskapskraven  

Observationer och 
sambedömning 

Skillnaderna mellan 
grupper och lärare har 
minskat. 

Inom hela sfi pågår 
nu observationer 
och sambedömning 
för att uppnå en mer 
likvärdig bedömning 
inom hela sfi. Ny 
uppföljning kommer 
göras under vår -20.  

Kursen Matematik 2b, 40 % 
måluppfyllelse, 

 Utökad tid för lärarledda 
lektioner med 2 timmar i 
veckan. 

Ökad måluppfyllelse 
på kursen. 

Lärarassistent har 
satts in. Digital 
handledning har 
erbjudits, vilket kan 
ha bidragit till att 
eleverna inte lika lätt 
”ger upp” och gör 
avbrott. 

 
Gemensam verksamhet 

PRIORITERAT 
PROBLEM 

PRIORITERADE 
ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ -  

GEMENSAM 
VERKSAMHET 

ÅTGÄRD 

HUVUDMANNANIVÅ – 
GEMENSAM VERKSAMHET 

NÄR OCH HUR VET VI 
ATT VI FÖRBÄTTRAT 
UTBILDINGEN 

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRD  

Bristande SKA 

huvudmannanivå  

De orsaker som kvarstår är 

oklar ansvarsfördelning 

mellan de olika nivåerna 

som hör till 

huvudmannanivån (vc, fc, 

nämnd) samt att 

processerna för SKA ännu 

inte är helt implementerade.  

 

Processtöd inom ramen för 

Skolverkets satsning 

Samverkan för bästa skola 

genom utbildning och 

handledning av Karlstad 

universitet för att leda 

implementeringen av 

gemensam SKA-modell. 

När de mål och effekter som 

är framskrivna i 

åtgärdsplanen är uppfyllda.  

 

 

 

 

 

Stödet har pågått till 

förvaltningsledning och 

beredningsgrupp under hösten 19 

och fortsätter 2020. Kontinuerliga 

uppföljningar av mål och effekter 

har gjorts till Skolverket.  
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PRIORITERAT 
PROBLEM 

PRIORITERADE 
ORSAKER 
HUVUDMANNANIVÅ -  

GEMENSAM 
VERKSAMHET 

ÅTGÄRD 

HUVUDMANNANIVÅ – 
GEMENSAM VERKSAMHET 

NÄR OCH HUR VET VI 
ATT VI FÖRBÄTTRAT 
UTBILDINGEN 

UPPFÖLJNING AV ÅTGÄRD  

Bristande förutsättningar för 

rektorer att utföra sitt 

pedagogiska ledarskap. 

 

 

Införande av verktyget 

LoopMe. 

 

 

När uppföljning visat att 

verktyget underlättat 

förutsättningar att ägna sig 

åt sitt pedagogiska 

ledarskap genom t.ex. ökad 

förtrogenhet med den 

dagliga undervisningen och 

ett ökat deltagande i 

diskussioner tillsammans 

med lärarna om vad som 

genererar framgångsrik 

undervisning. 

Implementeringen av verktyget har 

inte skett enligt plan. Fem rektorer i 

förvaltningen har använt LoopMe. 

Av dessa har fyra rektorer använt 

verktyget under en längre tid.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Bristande 

likvärdighet 

mellan skolor 

Skolstrukturen som är 

kopplad till övriga 

samhällets 

boendesegregation i stort.  

 

Förändrad skolstruktur för att 

motverka skolsegregationen. 

När skillnaderna mellan 

elevers socioekonomiska 

förutsättningar och 

kunskapsresultat har 

minskat mellan skolorna, 

Utredning har påbörjats på uppdrag 

av nämnden kring möjligheten till 

förändrad skolstruktur för att 

kraftfullt motverka 

skolsegregationen i Uddevalla 

kommun. Återrapportering till 

nämnd februari 2020. 

 

2.1.3 Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2018 

Resultat 
kvinna T3 

2019 

Resultat man 
T3 2018 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat 
totalt T3 2018 

Resultat 
totalt T3 2019 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,58 2,49 1,94 2,09 2,42 2,39 

 

Inom förskolan har sjukfrånvaron under en längre tid följts upp enhetsvis, med enhetsspecifika 

åtgärder. Ett arbete i rektorsgruppen kommer att resultera i en gemensam plan för att minska 

sjukfrånvaron inom förskoleverksamheten. Arbetet är indelat i olika teman såsom friskvårdskultur 

och samarbete. Att sjukfrånvaron är hög inom förskoleverksamheten har delvis sin grund i 

samhällsstrukturer där kvinnor och män inte är jämställda. Förskoleverksamhetens strategiska 

jämställdhetsplan är en del i att motverka skillnaderna i villkor. 

 

Grundskolans sjuktal har det senast året ökat marginellt från strax under sex procent till strax över 

sex procent. Nivån på sjuktalen är dock fortfarande låga jämfört tre år tillbaka då vi låg på närmare 

sju procent. Ökningen är av sådan marginell karaktär att det är svårt att dra slutsatser till orsaker och 

verkan. Det vi vet har en positiv inverkan på sjuktalen är närvarande chefer, god arbetsmiljö och 

inflytande över sin arbetssituation. Utav dom faktorerna har vi utmaningar inom arbetsmiljöområdet 

i form av trångboddhet och undermåliga lokaler.  
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Grundsärskolan och gymnasiesärskolan visar fortsatt höga sjuktal. De har över tid legat högre i 

sjuktal än grundskolan och gymnasieskolan och det kan till delar förklaras av den nära fysiska 

elevkontakten som arbetet med särskoleelever innebär. Inom grundsärskolan kan ytterligare en 

orsak vara det förändringsarbete gällande organisation, schemaläggning och tjänstefördelning där 

förändringarna har tenderat att orsaka oro på individ och gruppnivå.  

 

Gymnasieskolan och vuxenutbildningen har en stabilt låg sjukfrånvaro. Vuxenutbildningens analys 

är att alla medarbetare kan, och uppmuntras, att ta ut sin friskvårdstimme och att fysisk aktivitet 

främjas genom träningspass. Dialoger med chef vid upplevd hög arbetsbelastning uppmuntras, och 

var en åtgärd utifrån den handlingsplan som upprättades efter medarbetarenkät i början av 2019. 
 
2.1.4. Övriga övergripande strategier från kommunfullmäktige  
 

 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, där vi 

arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur: 

   Mått Kommentar 

  Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån 
kommunens värdegrund.  

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

Det är en ambition i förvaltningen att svar ska ges så 
snart det är möjligt. Rutinen är att hänvisa telefonen 
vid möten eller frånvaro. 

  Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka Förvaltningen har som rutin att besvara mail direkt, 
även om svaret innebär att man ber att få återkomma 
och när i tid det i så fall kan ske.  

  Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät Förvaltningen erbjuder barnomsorg även på 
obekväma tider, vilket gynnar företagsamhet. Det finns 
inom nämndens verksamheter arbetar aktivt för ett 
gott samarbete med lokala och regionala företag och 
branschorganisationer.  Ung företagsamhet, UF, är väl 
etablerat inom Uddevalla gymnasieskola.  
Yrkesprogrammen arbetar aktivt för ett gott samarbete 
med branschorganisationer. 

 

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

utveckling: 

   Mått Kommentar 

  Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

Gymnasieskolan bidrar med att inom ramen för Restaurang och 
livsmedelsprogrammet arbeta med en ökad andel ekologiska 
livsmedel. Vuxenutbildningens café och restaurangutbildning 
köper in ekologiska livsmedel i så hög grad som är möjligt 
utifrån rådande avtal. Gruppen för hållbar utveckling ser 
kontinuerligt på nya, mer hållbara lösningar. 

  Beskriv vilket stöd och vilka Uppdraget är nytt i nämndens styrkort sedan hösten 2019. 
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   Mått Kommentar 

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

 

 

Förvaltningen har konstaterat att enheterna ofta bedriver ett 
gott systematiskt kvalitetsarbete kopplat till lärande för hållbar 
utveckling utifrån de statliga styrdokumenten. Inom förskolan är 
exempelvis måltidspedagogiken väl utvecklat som under året 
har fokuserat på matsvinn. Inom grundskolan är det 
ämnesövergripande arbetssättet väl etablerat och i 
gymnasieskolan är perspektivet väl integrerat i samtliga kurser.  

 

Däremot fungerar det systematiska kvalitetsarbetet kopplat till 
lärande för hållbar utveckling sämre på ovanliggande nivåer i 
styrkedjan. Syftet med nämndens uppdrag är att det på sikt ska 
bidra till att stärka huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 
kopplat till lärande för hållbar utveckling utifrån ett 
helhetsperspektiv. Detta kräver ett långsiktigt, fokuserat arbete i 
förvaltningsledningen.    

 

 

 

 

 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska 

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

   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) (KF ÖS 5) 

Barn- och utbildning har 2019 ingått i sitt första IOP-avtal med 
kultur och fritid samt Uddevalla E-sportklubb. Detta innebär nya 
möjligheter att arbeta med ökad skolnärvaro för utsatta elever. 
Avtalet gäller från 1 december 2019 och ett år framöver. 
Överenskommelsen kan förlängas med ett år i taget. 

 

Förutom genom IOP-avtal sker samverkan med en rad olika 
organisationer. Förskolorna i norra Uddevalla har arbetat med 
Skapande förskola tillsammans med mediepoolen, Bohusläns 
museum och teatergruppen Rassel och pling. Inom 
gymnasieskolan har exempelvis idrottsföreningssamverkan 
skett via SISU och idrottsföreningar för att integrera nyanlända. 

 

 Säkra kompetensförsörjningen  

 

  Politiska uppdrag Kommentar 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 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 frångrundläggande 
utbildningsnivå till 
kvalificerad 
eftergymnasialnivå i nära 
samarbete 
medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning 
ska ske med företagens och 
kommunenskompetensförsör
jning 

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. Ansökningar om statsbidrag har gjorts i samarbete med ett antal 
kommuner. Alla yrkesutbildningar sker i samverkan med arbetslivet. Under 2019 
har två YH-utbildningar bedrivits på vuxenutbildningen, och fler starter är sökta.  

 

Under hösten har vuxenutbildningens arbetat utifrån kommunstyrelsens beslut i 
juni angående YH. En arbetsgrupp tillsattes med fyra medlemmar ur 
ledningsgruppen och en kartläggning tillsammans med HCB:s arbetsgrupp 
påbörjades omgående gällande verksamhet, personal och ekonomi på HCB. 
Arbetet och tidplan rapporterades kontinuerligt till förvaltningschef. Studerande 
och studenter på HCB informerades. Lokalplanering inför flytt till I17 upprättades, 
där de eftergymnasiala utbildningarna från HCB planeras på vuxenutbildningen. 
Övertagande av personal planerades och personalen på HCB har besökt 
vuxenutbildningen och fått rundvandring i lokaler samt information om 
verksamheten och kommande chef. Vuxenutbildningen har hos Myndigheten för 
yrkeshögskolan ändrat så att alla YH-utbildningar nu ligger under 
vuxenutbildningen.  

 

Vuxenutbildningen tog 1 januari 2020 över ledningen av de YH-utbildningar och 
högskoleutbildningar som legat under tillväxtavdelningen samt de tre 
utbildningsledare som följer med från HCB. Flytt av utbildningarna till I17 planeras 
mellan april-juni 2020. Administratör och rektor från vuxenutbildningen kommer 
vara tillgängliga under perioden. Personalen från HCB får introduktion på 
vuxenutbildningen med start i januari. 

 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 utbildning är detta inget övergripande problem. De allra flesta erbjuds 
heltidstjänster och deltid som en möjlighet.  

 

 

 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder bland 

annat genom en utökad digitalisering (följs upp strategin om höjda kunskapsresultat).  

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

kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

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

strategin om höjda kunskapsresultat). 

 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och 

Lyckorna som speciella landmärken 
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 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 
 

 

2.1.4 Kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

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 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017-2019 att under 2017 
använda l0 mkr för att minska 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 
verksamheten2016/20l7 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 for 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. 

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

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017–2019 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 2018-2020 fått i 
uppdrag att under 2018 använda 
26 mkr i generell utökning till 
framförallt grundskolans verksamhet 
för att möjliggöra höjda 
kunskapsresultat. 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2018-2020 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 
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Politiska uppdrag Kommentar 

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/Mc Analytics i syfte att höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten inom och mellan skolor, samt stödja förskolechef/rektor i sitt 
pedagogiska ledarskap. 

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

(KF ÖS 9) 

 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inom ramen för ett annat uppdrag från 
kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, fattat 
beslut om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika 
former för pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta 
uppdrag ska utredning av villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå. Enligt 
beslutet ska återrapportering ske vid nämndens sammanträde i december 
2019. 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan 
(KF ÖS 9) 

 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan, 
 
Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige 
utifrån flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal 
barn i barngrupperna 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr BUN 2020/00199  19 

Elevens hälsa i fokus - pilot för digital elevhälsoenkät 

Sammanfattning 
Projektet Elevens Hälsa i Fokus arbetar för att det ska bli möjligt att jämföra och 
analysera data om elevers hälsa under skolåren i hela Västra Götaland. Skolsköterskans 
hälsosamtal ska fortsatt stå i fokus. Före samtalet ges nu information, samtycke 
inhämtas och en digital enkät används som underlag mot som tidigare enkät på papper. 
Detta möjliggör mer analys och statistik på grupp och kommunnivå. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Beslutsunderlag Elevens hälsa i fokus – Behörighetsnivåer     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att delta i projektet ”Elevens Hälsa i Fokus” samt  
  
att godkänna behörighets- och rättighetsnivåer enligt beslutsunderlaget     
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Handläggare 

Skolsköterska med med.ledn.ans. Susann Magnusson 

Telefon 0522-69 69 68 
susann.magnusson@uddevalla.se 

 

Elevens hälsa i fokus - pilot för digital elevhälsoenkät 

Sammanfattning 

Projektet Elevens Hälsa i Fokus arbetar för att det ska bli möjligt att jämföra och 

analysera data om elevers hälsa under skolåren i hela Västra Götaland. Skolsköterskans 

hälsosamtal ska fortsatt stå i fokus. Före samtalet ges nu information, samtycke 

inhämtas och en digital enkät används som underlag mot som tidigare enkät på papper. 

Detta möjliggör mer analys och statistik på grupp och kommunnivå.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 

Beslutsunderlag Elevens hälsa i fokus – Behörighetsnivåer      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att delta i projektet ”Elevens Hälsa i Fokus” samt  

 

att godkänna behörighets- och rättighetsnivåer enligt beslutsunderlaget      

Ärendebeskrivning 

Idag saknas ett gemensamt system för att följa barns och ungas hälsa i Västra Götaland. 

Skolorna i länets 49 kommuner samlar information om elevers hälsa i samband med de 

hälsosamtal som genomförs i årskurs 4, 8 och första året på gymnasiet. Det sker dock på 

olika sätt, utifrån olika mallar/enkäter och informationen lagras lokalt. Därmed finns 

ingen möjlighet att jämföra och analysera data om elevers hälsa under skolåren, varken 

mellan kommuner eller över tid. Av detta skäl startades projektet ”Elevens Hälsa i 

Fokus” 2013. 

 

Syftet är att med en regiongemensam enkät och databas få en fördjupad kunskap om 

barn och ungas hälsa över tid och mellan länets kommuner, vilket möjliggör 

behovsbaserade insatser. 

 

Den regiongemensamma elevhälsoenkäten är framtagen på uppdrag av Västra 

Götalandsregionens folkhälsokommitté i samarbete med representanter för den 

medicinska elevhälsan. Uddevalla är tillfrågad av projektledningen att bli pilotkommun 

för digitaliseringen av den regiongemensamma elevhälsoenkäten. Under läsåret 

2020/2021 kommer den första digitala versionen av enkäten att testas på skolor, både 

kommunala och fristående, i Uddevalla kommun. Eleverna i årskurs 4, 8 samt år 1 på 

gymnasiet kommer att få möjlighet att fylla i elevhälsoenkäten digitalt. Enkätsvaren går 
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sedan in elevhälsans journalsystem samt (på aggregerad nivå) i den nybildade 

elevhälsodatabasen. Efter den digitala pilotens genomförande är det tänkt att digital 

enkät och elevhälsodatabasen ska göras tillgänglig för samtliga skolor i Västra 

Götaland. Representanter från elevhälsan har träffat projektgruppen regelbundet sedan 

maj 2019 för att vara delaktiga i planering och bollplank under utvecklingsfasen. 

Även i fortsättningen är det samtalen med eleven som står i fokus i skolsköterskans 

arbete. Svaren i enkäten kan ge vägledning till vilka områden samtalet ska fokusera på 

men det är elevens samtal och hen som ska styra vad hen vill ta upp i samtalet. En av 

skolsköterskans kärnkompetenser är det elevcentrerade arbetssättet och det ska 

genomsyra samtalet. Analys och återförande av data till elevhälsteamen och arbetslag 

kommer att bli enklare och ska förbättras. Samtidigt som Uddevalla går in som pilot för 

att testa enkäten och de tekniska lösningarna sker ett parallellt kvalitetsarbete kring 

hälsosamtalen. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Susann Magnusson 

Förvaltningschef  Skolsköterska med medicinskt 

ledningsansvar  

Skickas till 

 



  2020-01-17 
 

 

 

Beslutsunderlag Elevens hälsa i fokus – Behörighetsnivåer 

 
 

Bakgrund  

Regionfullmäktiges budget för 2019 lyfter fram behovet av system för att följa och analysera 

utvecklingen av den ojämlika hälsan som ett särskilt utvecklingsområde. 

Koncernkontoret har på uppdrag av Regionstyrelsen tillsammans med elevhälsans medicinska 

insats tagit fram en regiongemensam elevhälsoenkät för Västra Götaland. Elevhälsoenkäten 

berör elevernas självupplevda fysiska och psykiska hälsa, livsvillkor och levnadsvanor. Nästa 

steg i processen innefattar en digitalisering av enkäten samt uppbyggnad och implementering 

av en regiongemensam elevhälsodatabas. Jämförbar hälsodata för den unga befolkningen 

kommer att förbättra förutsättningarna för behovsbaserade tidiga insatser och är även en 

förutsättning för uppföljningsarbetet.  

I januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Utifrån konventionen 

har Regeringen tagit fram en nationell strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige 

(prop.2009/10:232). Den slår fast att ”aktuell kunskap om barns levnadsvillkor ska ligga till 

grund för beslut och prioriteringar som rör barn” och att det bland annat rör sig om kunskap 

om barns fysiska och psykiska hälsa. 

 

Syfte   

I nuläget saknas jämförbar hälsodata för Västra Götalandsregionens unga befolkning (från 6-

18 år). Syftet med projekt Elevens hälsa i fokus är att på ett enhetligt sätt samla in och lagra 

data från de hälsosamtal som elevhälsan genomför i årskurs fyra, åtta samt första året i 

gymnasiet. Det är ett arbete som redan idag utförs på samtliga skolor i regionen men utan 

möjlighet till jämförelser kommuner emellan eller över tid.  
 

 

Förslag till behörighetsnivåer  
 

Huvudmannanivå 

 

Huvudmännen ska ha tillgång till egna data så långt det är möjligt utan röjanderisk (se nedan) 

samt andra huvudmäns data för jämförelse på boendekommunnivå.  

 

Röjanderisk - regler för alla roller med undantag av legitimerad personal (se nedan) 

 

1. Röjanderisk på grund av fåtal elever i varje kategori: Kategorier som har färre än 5 

svarande elever presenteras inte (celltröskelvärdesregeln) 

(Svar som det behövs per svarskategori som vi redovisar. Är det binärt så är det två men 

väljer man visa alla svarsalternativ så kan det vara tex 5 svarsalternativ.) 

 

2. Röjanderisk på grund av att summan av svaren från eleverna i alla kategorier är för liten: 

Data presenteras inte om kategoriernas sammanlagda elevantal är färre än 20 

(marginaltröskelvärdet). Statistik på fåtal elever: Data presenteras inte för grupper med färre 

än 20 elever (samma gräns som Skolverket använder)  
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3. Alla elever har valt samma svarsalternativ: 97%-100% respektive 0-3% (gruppröjande på 

grund av nollvärden) 

 

4. Komplementskydd: Populationen man uttalar sig om måste bestå av minst 20 flickor och 20 

pojkar per skolenhet och årskurs/programförkortningsgrupp. Dessa nämnarsiffror för flickor 

och pojkar måste vara obligatoriskt på skolenhetsnivå.   

 

Legitimerad personal  
Om man är inloggad med rollen skolsköterska/skolläkare ska denna person få se hur små 

aggregat som helst även om det inte blir statistiskt ”riktigt”. All funktionalitet som andra i 

statistikverktyget åtnjuter såsom utskrift, pdf med mera ska finnas till skolsköterskans 

förfogande. Det ska dock finnas varningstexter någonstans i/på/i närheten av grafen om det är 

så att låg täckningsgrad föreligger samt liten gruppstorlek. Så fort gruppstorlekarna är mindre 

än statistikreglerna föreskriver ska någon form av varning finnas på statistikverktygssidan. 
 
 

Rättighetsstyrning 
Vem ska ha tillgång till vilka data och på vilken aggregeringsnivå?  

  

Frågan gäller dels om rättigheten ska begränsas till delar av indikatorlistan, alltså att beroende på 

rättighetsnivå har man tillgång till hela eller delar av redovisade indikatorer; dels om rättigheten ska 

inkludera specifika årskurser; dels på vilken aggregeringsnivå rättigheten gäller - individnivå, skolnivå 

eller kommunnivå (eller möjligen ännu mer aggregerad nivå, typ delregion).  

  

Vi förutsätter att mottagarna/användarna av informationen är av flera slag: det gäller fr.a. 

tjänstepersoner inom kommun och friskolor respektive Västra Götalandsregionen, inom kommunen 

mer specifikt t.ex. kommunledning, folkhälsostrateger, skolförvaltning, elevhälsan, skolledning och 

skolpersonal, inom Västra Götalandsregionen - tjänstepersoner med uppdrag som berör barns och 

ungas hälsa och livsvillkor. Därutöver räknar vi med ett brukarintresse, dvs främst elever och deras 

föräldrar. Slutligen finns ett allmänt intresse av informationen, t.ex. från media. 

  

Rättigheten att urskilja specifika årskurser (4, 8 eller Gy 1) bör i första hand regleras via rättigheten 

med hänsyn till aggregeringsnivåer nedan. En sammanslagning av årskurserna är knappast rimlig 

med tanke på det stora åldersspannet. Preliminärt föreslås därför att det i princip ska vara möjligt 

att urskilja de tre årskurserna. 
  

Aggregeringsnivåer 

Det bör i princip vara möjligt att kunna identifiera en viss kommun, enskilda skolor, skolenheter eller 

klasser, under förutsättning att enskilda elever inte kan identifieras. En viktig fråga är i vad mån det 

ska vara möjligt att identifiera enskilda skolor, skolenheter eller klasser för tjänstepersoner vars 

uppdrag inte direkt är beroende av denna information. Det förefaller rimligt att en huvudman kan vara 

tveksamma till att sådan information ska vara tillgänglig för andra än i den egna huvudmannens 

förvaltningar. Detta är en fråga som bara kan besvaras av kommunerna och bör undersökas. 

 

 

Det kan vara relevant att också kunna redovisa utfallet bland eleverna såväl med hänsyn till skol-

kommun som till bo-kommun, beroende på vem som frågar.  

 

Nedanstående skiss är skrivet med ett regionföreträdar-perspektiv och är avsett att granskas kritiskt av 

kommuner och friskolor. Alldeles särskilt behöver vi feedback på hur huvudmännen ser på 

möjligheterna att  

1. tjänstepersoner hos den egna huvudmannen kan se data på klass-, skolenhets- och skolnivå 
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2. tjänstepersoner hos andra huvudmän kan se data på klass-, skolenhets- och skolnivå hos den 

egna huvudmannen 

Observera att det inte är en sekretessfråga! – i samtliga fall förutsätts att frågorna gäller 

aggregerade data där det inte är möjligt att identifiera enskilda elever.  

 

Som en utgångspunkt föreslår vi att det ska vara möjligt att identifiera enskilda skolor, skolenheter 

och klasser, samt att redovisningen ska kunna ske per skol-kommun och per bo-kommun men att 

rättigheterna att se dessa data varierar enligt 3 rättighetsnivåer: 

 

 

 

Rättighetsnivåer  

1. Tillgång till aggregerade data på skolenhets- och klassnivå under förutsättning att ingen 

baklängesidentifiering kan göras av enskilda elever (dvs data har undertryckts); grupperingar på 

både skolhemvist och kommunhemvist (bo-kommun); 

2. Tillgång till aggregerade data på skolnivå under förutsättning att ingen baklängesidentifiering 

kan göras av enskilda elever (dvs data har undertryckts); grupperingar på både skolhemvist 

(kommun) och kommunhemvist (bo-kommun); 

3. Tillgång till aggregerade data på kommunnivå under förutsättning att ingen 

baklängesidentifiering kan göras av enskilda elever eller enskilda skolor; grupperingar på både 

skolhemvist (kommun) och kommunhemvist (bo-kommun); 

   
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr BUN 2020/00205  20 

Samverkansavtal med Sotenäs kommun  

Sammanfattning 
Den svenska gymnasieskolan har över tid genomgått ett flertal reformer. Bland annat 
har det tidigare individuella programmet ersatt av IM-program (Introduktionsprogram) 
som vänder till elever som inte är behöriga till de nationella programmen. 
Kravet på landets kommuner gällande gymnasieutbildning är tydligt. Alla kommuner är 
skyldiga att erbjuda samtliga nationella utbildningar inom den svenska gymnasieskolans 
struktur. Detta kan göras på olika sätt: 
 

- Genom utbildningar i egen regi 
- Genom avtal med andra huvudmän 
- Genom utbildningar i egen regi samt avtal med andra huvudmän. 

 
Samverkan inom Fyrbodal 
 
Inom de flesta regioner har idag samverkansavtal utvecklats och tecknats mellan 
kommuner. Exempel på detta är GR-regionen samt gymnasiesamverkan Värmland. 
Inom Fyrbodal tecknades 2005 ett samverkansavtal för gymnasieutbildning. Av olika 
anledningar sades avtalet upp och ersattes med en avsiktsförklaring 2013. Som en 
konsekvens av denna avsiktsförklaring tecknades ett avtal om s k ”fritt sök” mellan 
Fyrbodals kommuner. 
Avtalet om fritt sök innebär att alla elever, oavsett kommun, kan söka fritt utbudet på de 
nationella programmen som Fyrbodals kommuner erbjuder. 
 
Förenklat kan ett avtal om fritt sök beskrivas att varje enskild kommun kan göra som 
man vill utan hänsyn till större strategiska helheter som kompetensförsörjning, minskat 
utanförskap, ekonomi m m.  
Ofta tenderar avtal om fritt sök att bli kostnadsdrivande då incitament för anpassning 
saknas i avtalskonstruktionen. 
 
Samverkansavtal med Sotenäs kommun 
 
I november 2019 kontaktade tjänstemän från Sotenäs kommun motsvarande i Uddevalla 
kommun i syfte att undersöka förutsättningarna för ett tvåparts samverkansavtal.  
Regelverket för kommunen säger att en kommun kan ha flera olika avtal med olika 
huvudmän vilket innebär att inga formella hinder för ett samverkansavtal föreligger. 
 
Som en konsekvens av kontakterna med Uddevalla kommun sade Sotenäs kommun i 
december 2019 upp avtalet om fritt sök. Uppsägningstiden är 18 månader vilket innebär 
att ett samverkansavtal med Uddevalla kommun kan realiseras först höstterminen 2021. 
 
Dimensioneringsutredning 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 36 
 
Lars Stjernqvist har av regeringen fått i uppdrag att utreda den svenska gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen. Utredningen är i sitt slutskede och visar tydligt behov av en 
fördjupad samverkan mellan kommuner med fokus på kvalitet, integration, 
kompetensförsörjning och ekonomi. Regeringens utredning har dock inte behandlats 
och som rör framtida regel- och lagändringar är inte fattade. Ett samverkansavtal med 
Sotenäs kommun bedömer förvaltningen dock vara helt i linje med regeringens 
utredning. 
 
Avtalets omfattning och riktlinjer 
 
Avtalet med Sotenäs kommun föreslås omfatta alla gymnasieskolans nationella program 
och inriktningar. Avtalet föreslås vidare att även omfatta IM-programmen. För att skapa 
insyn och delaktighet åter sig förvaltningen i Uddevalla kommun att regelbundet 
redovisa aktuell statistik inom till Sotenäs kommun inom följande huvudområden: 
 

- Trygghet och trivsel 
- Studieresultat och måluppfyllelse 
- Ekonomi 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Samverkansavtal med Sotenäs kommun 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna tjänsteskrivelsen 
 
att godkänna förslaget till samverkansavtal med Sotenäs kommun 
 
att ge ordförande delegation att teckna samverkansavtal med Sotenäs kommun 

 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(4) 

2020-02-17 Dnr BUN 2020/00205 

  

 

Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 

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

 

Samverkansavtal med Sotenäs kommun  

Sammanfattning 

Den svenska gymnasieskolan har över tid genomgått ett flertal reformer. Bland annat 

har det tidigare individuella programmet ersatt av IM-program (Introduktionsprogram) 

som vänder till elever som inte är behöriga till de nationella programmen. 

Kravet på landets kommuner gällande gymnasieutbildning är tydligt. Alla kommuner är 

skyldiga att erbjuda samtliga nationella utbildningar inom den svenska gymnasieskolans 

struktur. Detta kan göras på olika sätt: 

 

- Genom utbildningar i egen regi 

- Genom avtal med andra huvudmän 

- Genom utbildningar i egen regi samt avtal med andra huvudmän. 

 

Samverkan inom Fyrbodal 
 

Inom de flesta regioner har idag samverkansavtal utvecklats och tecknats mellan 

kommuner. Exempel på detta är GR-regionen samt gymnasiesamverkan Värmland. 

Inom Fyrbodal tecknades 2005 ett samverkansavtal för gymnasieutbildning. Av olika 

anledningar sades avtalet upp och ersattes med en avsiktsförklaring 2013. Som en 

konsekvens av denna avsiktsförklaring tecknades ett avtal om s k ”fritt sök” mellan 

Fyrbodals kommuner. 

Avtalet om fritt sök innebär att alla elever, oavsett kommun, kan söka fritt utbudet på de 

nationella programmen som Fyrbodals kommuner erbjuder. 

 

Förenklat kan ett avtal om fritt sök beskrivas att varje enskild kommun kan göra som 

man vill utan hänsyn till större strategiska helheter som kompetensförsörjning, minskat 

utanförskap, ekonomi m m.  

Ofta tenderar avtal om fritt sök att bli kostnadsdrivande då incitament för anpassning 

saknas i avtalskonstruktionen. 

 

Samverkansavtal med Sotenäs kommun 

 

I november 2019 kontaktade tjänstemän från Sotenäs kommun motsvarande i Uddevalla 

kommun i syfte att undersöka förutsättningarna för ett tvåparts samverkansavtal.  

Regelverket för kommunen säger att en kommun kan ha flera olika avtal med olika 

huvudmän vilket innebär att inga formella hinder för ett samverkansavtal föreligger. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Som en konsekvens av kontakterna med Uddevalla kommun sade Sotenäs kommun i 

december 2019 upp avtalet om fritt sök. Uppsägningstiden är 18 månader vilket innebär 

att ett samverkansavtal med Uddevalla kommun kan realiseras först höstterminen 2021. 

 

Dimensioneringsutredning 

 

Lars Stjernqvist har av regeringen fått i uppdrag att utreda den svenska gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen. Utredningen är i sitt slutskede och visar tydligt behov av en 

fördjupad samverkan mellan kommuner med fokus på kvalitet, integration, 

kompetensförsörjning och ekonomi. Regeringens utredning har dock inte behandlats 

och som rör framtida regel- och lagändringar är inte fattade. Ett samverkansavtal med 

Sotenäs kommun bedömer förvaltningen dock vara helt i linje med regeringens 

utredning. 

 

Avtalets omfattning och riktlinjer 

 

Avtalet med Sotenäs kommun föreslås omfatta alla gymnasieskolans nationella program 

och inriktningar. Avtalet föreslås vidare att även omfatta IM-programmen. För att skapa 

insyn och delaktighet åter sig förvaltningen i Uddevalla kommun att regelbundet 

redovisa aktuell statistik inom till Sotenäs kommun inom följande huvudområden: 

 

- Trygghet och trivsel 

- Studieresultat och måluppfyllelse 

- Ekonomi      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 

Samverkansavtal med Sotenäs kommun      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna tjänsteskrivelsen 

 

att godkänna förslaget till samverkansavtal med Sotenäs kommun 

 

att ge ordförande delegation att teckna samverkansavtal med Sotenäs kommun      

Ärendebeskrivning 

Den svenska gymnasieskolan har över tid genomgått ett flertal reformer. Bland annat 

har det individuella programmet ersatt av IM-program (Introduktionsprogram) som 

vänder till elever som inte är behöriga till de nationella programmen. 
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Barn och utbildning 
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Kravet på landets kommuner gällande gymnasieutbildning är tydligt. Alla kommuner är 

skyldiga att erbjuda samtliga nationella utbildningar inom den svenska gymnasieskolans 

struktur. Detta kan göras på olika sätt: 

 

- Genom utbildningar i egen regi 

- Genom avtal med andra huvudmän 

- Genom utbildningar i egen regi samt avtal med andra huvudmän. 

 

Samverkan inom Fyrbodal 
 

Inom de flesta regioner har idag samverkansavtal utvecklats och tecknats mellan 

kommuner. Exempel på detta är GR-regionen samt gymnasiesamverkan Värmland. 

Inom Fyrbodal tecknades 2005 ett samverkansavtal för gymnasieutbildning. Av olika 

anledningar sades avtalet upp och ersattes med en avsiktsförklaring 2013. Som en 

konsekvens av denna avsiktsförklaring tecknades ett avtal om s k ”fritt sök” mellan 

Fyrbodals kommuner. 

Avtalet om fritt sök innebär att alla elever, oavsett kommun, kan söka fritt utbudet på de 

nationella programmen som Fyrbodals kommuner erbjuder. Dock är det väsentliga 

skillnader mellan ett samverkansavtal och ett avtal om fritt sök. Avtalet från 2005 hade 

en avsevärt tydligare politisk styrning gällande: 

 

- Utbudet 

- Dimensioneringen 

- Ekonomi (indexering/gemensam prislista) 

 

Avtalet från 2005 innebar också åtaganden för kommunerna gentemot Fyrbodals 

kommunalförbund avseende: 

 

- Hantering av tvister 

- Gemensam strategi för marknadsföring 

 

Avtalet om fritt sök innehåller inte ovanstående samtidigt som den ursprungliga 

ambitionen från Fyrbodals kommuner finns kvar att erbjuda ett brett utbildningsutbud 

av hög kvalitet.  

Förenklat kan ett avtal om fritt sök beskrivas att varje enskild kommun kan göra som 

man vill utan hänsyn till större strategiska helheter som kompetensförsörjning, minskat 

utanförskap, ekonomi m m.  

Ofta tenderar avtal om fritt sök att bli kostnadsdrivande då incitament för anpassning 

saknas i avtalskonstruktionen. 

 

Samverkansavtal med Sotenäs kommun 

 

I november 2019 kontaktade tjänstemän från Sotenäs kommun motsvarande i Uddevalla 

kommun i syfte att undersöka förutsättningarna för ett tvåparts samverkansavtal.  
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Regelverket för kommunen säger att en kommun kan ha flera olika avtal med olika 

huvudmän vilket innebär att inga formella hinder för ett samverkansavtal föreligger. De 

skäl som Sotenäs kommun har i denna fråga kommenteras inte i detta ärende då 

förvaltningen menar att detta är en intern fråga för Sotenäs. 

Ett samverkansavtal med Sotenäs kommer innebära en ökad elevvolym på c a 90-100 

elever/år och förvaltningen bedömer att detta är möjligt att genomföra för Uddevalla 

gymnasieskola. 

Som en konsekvens av kontakterna med Uddevalla kommun sade Sotenäs kommun i 

december 2019 upp avtalet om fritt sök. Uppsägningstiden är 18 månader vilket innebär 

att ett samverkansavtal med Uddevalla kommun kan realiseras först höstterminen 2021. 

 

Dimensioneringsutredning 

 

Lars Stjernqvist har av regeringen fått i uppdrag att utreda den svenska gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen. Utredningen är i sitt slutskede och visar tydligt behov av en 

fördjupad samverkan mellan kommuner med fokus på kvalitet, integration, 

kompetensförsörjning och ekonomi. Regeringens utredning har dock inte behandlats 

och som rör framtida regel- och lagändringar är inte fattade. Ett samverkansavtal med 

Sotenäs kommun bedömer förvaltningen dock vara helt i linje med regeringens 

utredning. 

 

Avtalets omfattning och riktlinjer 

 

Avtalet med Sotenäs kommun föreslås omfatta alla gymnasieskolans nationella program 

och inriktningar. Avtalet föreslås vidare att även omfatta IM-programmen med det 

förbehållet att Sotenäs kommun har rätt att göra bedömningar utifrån den enskilde 

elevens behov. Detta kan innebära att Sotenäs bedömning resulterar i att ansökan till 

Uddevallas IM-program inte godkänns. 

För att skapa insyn och delaktighet åter sig förvaltningen i Uddevalla kommun att 

regelbundet redovisa aktuell statistik inom till Sotenäs kommun inom följande 

huvudområden: 

 

- Trygghet och trivsel 

- Studieresultat och måluppfyllelse 

- Ekonomi  

 

 

 

Staffan Lindroos  

Förvaltningschef  

 
Skickas till 
Sotenäs kommun  

Gymnasiekontoret  



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr BUN 2020/00237  21 

Slutrapport "Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019" 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsförvaltningen, Socialtjänsten samt Kultur och Fritidsförvaltningen 
fick 2014 i uppdrag av sina respektive nämnder att ansöka om pengar ur kommunens 
sociala investeringsfond.  
 
Uppdraget var att ansöka om pengar för ett arbete med förebyggande insatser riktat till 
familjer. Arbetet resulterade i en ansökan om medel som fokuserar på ett generellt 
föräldrastödsprogram – ABC, samordning och utveckling av föräldrastödet genom 
föräldrastödssamordnare samt föräldrastöd genom FöräldraResursen.  
 
Slutrapport om förstärkt och samordnat familjestöd biläggs denna tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-13  
Slutrapport ”Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019”. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna slutrapport ”Förstärkt och samordnat familjestöd 2015–2019” 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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fick 2014 i uppdrag av sina respektive nämnder att ansöka om pengar ur kommunens 

sociala investeringsfond.  

 

Uppdraget var att ansöka om pengar för ett arbete med förebyggande insatser riktat till 

familjer. Arbetet resulterade i en ansökan om medel som fokuserar på ett generellt 

föräldrastödsprogram – ABC, samordning och utveckling av föräldrastödet genom 

föräldrastödssamordnare samt föräldrastöd genom FöräldraResursen.  
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Slutrapport ”Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019” 
 

Bakgrund 
Socialtjänsten, Barn och utbildningsförvaltningen samt Kultur och fritidsförvaltningen fick 
2014 i uppdrag av sina respektive nämnder att ansöka om medel ur kommunens sociala 
investeringsfond. Utifrån att man fastslog att stöd saknas till familjer med barn 6-12 år avsåg 
den framarbetade ansökan ett förändringsarbete fokuserat på tre områden; 
 

- Ett generellt föräldrastödsprogram för alla familjer med barn 6-12 år 
- Ökad samordning av befintliga familjestödsresurser 
- Ökade insatser till familjer med barn 6-12 år 

 
Arbetet startade upp i januari 2015 och tre föräldrastödjare samt en strategisk samordnande 
resurs anställdes. Utvecklingsarbetet förväntades vara helt genomfört efter fem år och 
insatserna skulle då ha implementerats och övergått i ordinarie verksamheter. Våren 2019 tog 
nämnderna beslut om att utvecklingsarbetet skulle avslutas då man inte hade ekonomiska 
förutsättningar för att implementera Föräldraresursen i ordinarie verksamhet. 
 
På sikt återfinns de största samhällsekonomiska vinsterna inom kommun och Landsting i form 
av uteblivna kostnader och man beräknar att break-even är uppnått inom 7 år. Att framräknad 
vinst kommer relativt sent beror på att förändringsarbetet riktar sig till barn och unga. Initialt 
har kommunen en kostnadspuckel i form av kostnader för förändringsarbetet, men efter 20 år 
har den sammanlagda samhällsvinsten uppgått till drygt 80 000 000 kronor. 
 

Syfte 
Satsningen inom ramen för social investering ”Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-
2019” har som syfte att öka det förebyggande generella föräldrastödet till alla familjer med 
barn 6-12 år i Uddevalla kommun. Föräldrarna är i nästan alla fall helt avgörande för ett barns 
välbefinnande och möjlighet att utvecklas. Därför är det en mycket viktig insats att, i ett tidigt 
förebyggande skede, erbjuda stöd och hjälp till föräldrar. 
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Arbete i samverkan 

Föräldraresursen har från starten 2015 utvecklats till den verksamhet det är idag. En hel del 
förändringar har skett under åren och mycket arbete har lagts ner för att hitta formen för 
arbetet, samverkansformer samt nå ut till Uddevalla kommuns föräldrar. Samverkan har varit, 
och är fortfarande, ett stort och viktigt arbetsområde och vi har hittat vägar till samverkan 
med många aktörer i Uddevalla kommun.  
 
Kommunens skolor är efter år av uppbyggd samverkan en naturlig arena för Föräldraresursen. 
Det finns ett ömsesidigt förtroende och ett mycket gott samarbete mellan Föräldraresursen 
och skolorna. Barn- och elevhälsans uppdrag är främst att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande och stödja eleven mot utbildningens mål. I detta arbete ingår mycket kontakt 
med vårdnadshavare, men av olika anledningar är det svårt att jobba direkt med stödåtgärder 
för föräldrar. Här blir föräldrastödet ett bra komplement. Personal ur elevhälsan uttrycker ett 
mycket stort värde i att samverka för att på bästa sätt hjälpa barn att lyckas med sin skolgång 
och i livet och de gör stora insatser när det handlar om att hjälpa familjer att hitta 
Föräldraresursen. Skolor beskriver att Föräldraresursen fyller en mycket viktig funktion som 
de tidigare saknat. Man ser stora fördelar med att kunna erbjuda ett tidigt förebyggande stöd 
som är frivilligt och som inte behöver ansökas om eller utredas. I flera ärenden har skolan 
uttryckt att det varit avgörande för barnets positiva utveckling i skolan att Föräldraresursen 
funnits med som stöd för föräldrarna.  
 
Tillsammans med Fältenheten har ett arbete startats upp för att fånga upp barn som visar 
tendenser till att riskera utvecklas ogynnsamt, tex kriminalitet och missbruk. Arbetet har fått 
namnet ”SAMS” som står för Socialtjänst – Samverkan – Skolan. SAMS går ut på att nå både 
föräldrar och barn i ett tidigt skede för att erbjuda stöd och ge verktyg för att bryta negativa 
mönster och förhindra att beteendet eskalerar. Arbetet riktar sig till två av kommunens 
mellanstadieskolor (Hovhult och Äsperöd) som båda ligger i våra två mest segregerade och 
utsatta områden. Arbetet utvärderas via systematisk uppföljning. 
 

Föräldraresursens arbete 
Många föräldrar idag är osäkra i sin roll. Samhället snurrar på fort och uvecklingen går snabbt 
framåt. En fråga eller ett dilemma har svar en knapptryckning bort, men hur ska man veta? 
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Vad är rätt och vad är fel? Vi möter så många föräldrar som uttrycker en förvirring i hur de 
ska förhålla sig till sina barn för att göra rätt. Många är ensamma och tror att alla andra kan 
och vet bättre. Med ett ökat antal utlandsfödda familjer i Sverige kommer också nya och stora 
utmaningar. Hur ska jag förhålla mig till mitt barn och mitt föräldraskap här i denna nya 
kultur där jag inte riktigt vet? Vi ser att föräldrastöd är ett mycket viktigt arbetsområde. Dels 
för att erbjuda föräldrar en möjlighet att prata om sitt barn, få nya strategier och tankar i sitt 
föräldraskap och dels för att stärka sin egen känsla för vad som känns rätt i förhållande till just 
sitt barn. Får föräldrar tidigt stöd så leder det till att små problem har möjlighet att stoppas i 
tid. Får man rätt hjälp och stöd leder det till att negativa mönster hindras och är man 
motiverad till hjälp är man mycket mer benägen att förändra. 
 
För att på ett bra sätt beskriva Föräldraresursens arbete har vi delat in det i tre nivåer -   
individ-, grupp- och strukturell nivå;  
  
Individnivå 
Idag har Föräldraresursen ett konstant inflöde av föräldrar som söker stöd i sin föräldraroll. 
Många föräldrar ringer oss själva för att boka in samtal medan andra kan komma till oss via 
skola, socialtjänst eller annan verksamhet i kommunen. Det kan handla om att ha enskilda 
samtal eller att det sker i samverkan med t ex skolan. Personalen på skolorna vet att vi finns 
och hör av sig till oss när de ser att det finns ett behov av stöd till föräldrarna. Vi har ihop med 
skolorna arbetat fram olika strategier för hur vi på ett bra sätt tillsammans kan möta föräldrar 
som är i behov av stöd. Vi har byggt upp en stor kunskap om vilket stöd som finns i 
kommunen och detta gör att om vi bedömmer att en förälder behöver mer stöd än vad vi kan 
ge så kan vi lotsa dem vidare. 
 
De enskilda samtalen handlar främst om att hjälpa föräldrar att hitta nya strategier och 
lösningar på de bekymmer de har i sitt föräldraskap. Att vara ett bollplank som kan hjälpa till 
att se och analysera utifrån och hitta nya perspektiv, samt ge verktyg för att nå förändring.  
Vi arbetar även med att hjälpa till i kontakt med andra professionella och kan medverka vid 
till exempel skolmöten eller anmälningsmöten, som stöd för föräldern. 
 
Under åren har Föräldraresursen mött ca 300 föräldrar i enskilda samtal. 
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Gruppnivå 
Föräldraresursen erbjuder föräldrar med barn 3-12 år gruppträffar inom ramen för 
programmet ABC - Alla Barn i Centrum. Programmet är generellt förebyggande, evidens- och 
manualbaserat. Det riktar sig till alla föräldrar och är utvecklat av Folkhälsomyndigheten med 
syfte att stärka relationen mellan barn och föräldrar. ABC har barnets bästa i fokus och 
innehållet bygger på barnkonventionens värderingar om barns rättigheter. Det bygger också 
på forskning om vad som är grundläggande när vi bygger relationer med våra barn. Vi har 
under dessa fem åren träffat ca 110 föräldrar i grupp via våra ABC träffar. Sedan våren 2016, 
när första grupperna hölls, och fram tills nu så har gruppverksamheten utvecklats mycket. Vi 
har under åren hittat bättre vägar för att nå föräldrar till grupperna och det arbetet har idag lett 
till att när vi går ut med vår gruppstart via Unikum så är gruppen i stort sett fullteckand redan 
samma dag.  
 
Vi har under åren samverkat med Öppna förskolorna och haft riktade ABC grupper. Delvis 
grupper riktade till mammor med somaliskt ursprung och även grupp riktad till föräldrar med 
kognitiva funktionsvariationer.  
 
Under hösten 2018 startade vi upp ”Barnen i våra hjärtan” grupper för nyanlända föräldrar. 
Barnen i våra hjärtan är ett koncept som riktar sig till föräldrar som är nya i Sverige.  Dessa 
grupper hålls av en brobyggare från Arbetsmarknadsenheten och en personal inom förskolan 
eller Föräldraresursen. Föräldrar med invandrarbakgrund är en stor målgrupp vilka vi tidigare 
haft svårt att nå. Dels för att kulturella skillnader skapar en rädsla hos dessa föräldrar att 
vända sig till myndigheter för hjälp, men också för att vi inom socialtjänsten haft svårt att visa 
på hur vi arbetar och vad vi kan erbjuda. Detta är något vi ser att Barnen i våra hjärtan har en 
stor möjlighet att påverka. Vi ger föräldrar information om Sverige gällane kultur, lagar och 
regler, vilken hjälp som finns och var man hittar den, skolsystemet mm. Samtidigt skapar vi, 
utifrån studiecirkelform, klimat för diskussioner, frågor och tankar. Inbjudna gäster från 
Socialtjänst, skola, drogförebyggare m.fl. ger kunskap samt en bild av personer bakom titlar 
och kan svara direkt på frågor från deltagarna. Syftet med dessa grupper är att ge föräldrarna 
bättre förutsättning att vara föräldrar i Sverige, men också att vi professionella får mer 
kunskap och större förståelse, så att vi kan ge rätt hjälp och stöd när det behövs. I 
utvärderingar uttrycker alla deltagare att de är nöjda och tycker att de fått med sig mycket från 
kursen. Många uttrycker även en önskan om en fortsättningskurs. Till en början rekryterade vi 
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föräldrar till dessa grupper via arbetsförmedlingens etableringsprogram, men då det skett 
förändringar inom Arbetsförmedlingen har rekrytering istället skett via 
samhällsintroduktionen hos AMA. 
 
Vi har under åren även haft riktade föräldragrupper på skolorna, där det tex har handlat  om 
att klassen har stora bekymmer, att det är föräldrar som är ganska nya i Sverige med behov av 
föräldrastöd eller något annat där skolan bedömer att det behövs mer hjälp och stöd till 
föräldrarna.   
 
Strukturell nivå 
På strukturell nivå har ett viktigt arbete varit att nå ut till många av kommunens föräldrar 
samtidigt - den preventiva paradoxen.  Forskning visar att det generella förebyggande arbetet 
är den bästa basen i socialt förebyggande arbetet. Genom att arbetet riktas brett så kommer 
fler familjer i behov av stöd att hittas än om man endast riktar sig till riskgrupper. Vi har tex 
haft öppna föreläsningar om föräldraskap i allmänhet, men också om ämnen som många 
föräldrar har behov av att få mer kunskap kring, tex internet och konflikthantering. Vi har 
gjort utskick till alla föräldrar vars barn börjar förskoleklass, där vi har presenterat 
Föräldraresursen och vad vi kan hjälpa till med. Vi använder Unikum för att få ut information 
om grupper och vår verksamhet, vilket är effektivt. Arbetet via sociala medier är ett 
utvecklingsområde och vi använder Facebook för att nå ut med information om 
Föräldraresursens arbete men också information som rör föräldraskap i allmänhet.  
 
De senaste fem åren har vi under hösten besökt i stort sett alla skolors föräldramöten för att 
presentera oss och lämna information om hur vi arbetar och hur man kan nå oss. Vi har även 
besökt nästan alla skolors APT för att personalen på skolan ska veta vilka vi är, vad vi kan 
hjälpa till med och hur man kommer i kontakt med oss.  
 
En del av vårt arbete handlar om att marknadsföra oss så att föräldrarna i kommunen känner 
till att vi finns och hur de kan komma i kontakt med oss. Under de senaste åren har fler och 
fler föräldrar uppgett att de hittat oss genom att personer de känner berättat att de haft kontakt 
med en kurator på Föräldraresursen och att det var bra. En bättre marknadsföring än så är 
svårt att få. 
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Workshops 
Inför att slutrapport skulle skrivas hade kurators- och rektorsgruppen två mindre workshops 
gällande Föräldraresursens arbete. Detta för att lyfta synpunkter, framgångsfaktorer och 
utvecklingsområden utifrån skolans perspektiv. Nedan följer sammanfattningar av respektive 
professioners svar; 

 
Sammanfattning av kuratorernas workshop 
Elevens perspektiv 
Tryggare föräldrar ger tryggare barn! Föräldraresursen har bidragit till att normalisera barns 
beteende och då sker positiva förändringar genom att föräldrarna kan bemöta sina barn 
annorlunda. Det är skönt att barn blir avlastade i att det inte är deras problem utan föräldrarnas 
bekymmer. Det kan i sin tur göra att skolnärvaron ökar och att vi i skolan upplever att eleven 
mår bättre.  
 
Föräldraperspektiv  
Vi i skolan har fått positiv återkoppling från föräldrar som har tagit stöd av Föräldraresursen. 
Föräldrarna har uttryckt att det är skönt att ha ett stöd som är till för dem. Det ger en trygghet i 
föräldrarollen då de kan få nya och fler strategier att hantera situationer hemma. 
Föräldraresursen finns där för föräldrarna och kan följa med på möten med exempelvis skola 
och socialtjänst, vilket också förbättrar samverkan mellan hem och skola. Bra att föräldrarna 
kan ha med sin någon på skolmöten, det gynnar både skola och familj. Föräldrarna är väldigt 
nöjda med insatserna.  
 
Skolperspektiv 
Det är viktigt att skolan kan få återkoppling, vilket fungerar bra tack vare sekretesslättnaden 
som skrivs mellan skola och Föräldraresurs. På många skolor tar föräldraarbetet mycket tid 
och då finns det någon att hänvisa till. Det blir en avlastning för kuratorn eftersom 
Föräldraresursen har kontakt med föräldrarna. Känslan av att skolpersonal inte är ensam och 
att det finns någon som vi samverkar med och att det finns lite ”insyn” i familjen.   
Föräldraresursen är en värdefull resurs att kunna hänvisa föräldrarna till i de ärenden där 
svårigheterna inte syns i skolan. Att det är en frivillig insats och att ingen journal förs kan 
gynna att föräldrar vågar gå. Bra att ha något att erbjuda hjälplösa föräldrar.  
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Det är mycket värdefullt att kuratorerna på Föräldraresursen kan komma och träffa föräldrar 
på skolan, vilket avdramatiserar kontakt. Det är särskilt betydelsefullt när det gäller arbete 
med föräldrar med utländsk bakgrund. Vidare kan det underlätta tillvaron för föräldrar som 
har pendlingsavstånd.  

 
Utveckling/framåtblick 
Det finns en farhåga hos kuratorerna för att minskningen av personal på Föräldraresursen kan 
leda till att föräldrarna inte kan få den snabba återkoppling som de tidigare fått möjlighet till. 
För att nå ut till alla föräldrar så kom ett förslag på att man ska utveckla ett system med 
referensföräldrar. Tanken med det är att använda föräldrars erfarenheter på ett bra sätt för att 
kunna motivera andra föräldrar att söka Föräldraresursen. Det är viktigt att arbeta så att 
högstadiet får till samma arbetssätt som F-6 haft under flera år. Det finns en önskan om att 
kunna ha miniföreläsningar på föräldramötena.  

Kuratorerna tycker att det är bra att ABC kurserna fortsätter både på svenska och på andra 
språk såsom somaliska och arabiska. Det finns även ett önskemål om kurser för 
tonårsföräldrar och att arbeta fram ett stöd till föräldrar som har barn med utamanande 
beteende och som väntar på utredning på BUP. 

 
Sammanfattning av rektorernas workshop 
Elevens perspektiv 
Föräldraresursen hjälper till att skapa en samverkan kring eleven. Det blir en trygghet för 
eleven när de vuxna runt omkring jobbar ihop. 
 
Föräldraperspektiv 
Idag fyller Föräldraresursen en stor funktion och är ett bra stöd för föräldrar. Det tog ett tag 
innan förtroendet hos föräldrar kom och vi har tillsammans arbetat för att föräldrar ska våga ta 
kontakt. Personal på skolan rekommenderar/motiverar vårdnadshavare att ta kontakt med 
Föräldraresursen och skolkurator kan även hjälpa till att förmedla kontakten, antingen genom 
att bjuda in till möte eller be Föräldraresursen att ringa upp föräldern. Det är bra att kunna få 
stöd tidigt och utan att det dokumenteras.  
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Rektorerna upplever en trygghet att Föräldraresursen finns när det finns en oro kring en elev. 
Föräldraresursen fyller en funktion innan orosanmälan eller remiss, vilket inte funnits tidigare. 
Föräldraresursen är länk mellan de olika instanserna och när föräldrarna känner sig 
tveksamma kring skolan så kan Föräldraresursen bli en bro, någon som förklarar och är till för 
dem. Föräldrarna kan komma med åsikter som Föräldraresursen har framfört och då blir det 
inte lika skarpt som om det är skolan som säger det. Att Föräldraresursen finns kan göra att 
föräldrar orkar hålla i mer, att de har orkat komma på möten eftersom de stärkts i 
föräldrarollen och kunnat hålla ramarna. 
 
Skolperspektiv 
Stödet för skolan är att vi kan samtala och föra dialog om hur det är i skolan och varför skolan 
tycker att det är viktigt med föräldrastöd. Föräldraresursen är ett erbjudande om frivilligt stöd 
för att se om det kan hjälpa barn och föräldrar innan det gått så långt att man gör en formell 
anmälan till Socialtjänsten. Det handlar om relationsskapande i alla led. Det är ett stort 
område att nå ut till alla.  
 
Det har varit bra att Föräldraresursen kommit på EHT en gång i månaden eftersom 
föräldrastödet en viktig funktion om det är obalans i hemmet för då påverkar det även skolan 
och då blir Föräldraresursen en viktig samarbetspartner. Föräldraresursen har medverkat till 
att föräldrar orkar samarbeta med skolan vilket gynnar eleven. Föräldraresursen avlastar också 
skolans kuratorer som inte har i sitt uppdrag att arbeta med föräldern på det sättet. 
 
Utveckling/framåtblick 
Former för samverkan har tagit tid att skapa och då har inte alltid arbetet kommit igång.  
Avståndet kan ibland upplevas för långt. Föräldraresursen bör fortsätta att marknadsföra sig 
och synas på skolan för rektorer, föräldrar och elever. Långsiktiga samarbetsformer som är 
lyckosamma likt Hovhult och Äsperöd önskas på fler skolor, en utveckling av SAMS. Vi 
behöver hålla igång arbetet med att öka och sprida kunskap om varandra. Arbetet ska fortsätta 
utvecklas när det gäller att skapa samverkansrutiner mellan Socialtjänst, Föräldraresurs, 
Barnahus, BUP, NP och andra instanser som är viktiga för eleverna och föräldrarna.  
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Från noll till hundra på 5 år 
Föräldraresursen startade under våren 2015 med att tre personer anställdes för att arbeta med 
utökat stöd till föräldrar med barn 6-12 år i samverkan med barn och utbildning. Det valdes ut 
tre pilotskolor (Unneröd, Ljungskile och Herrestad). Under det första året var fokus att hitta 
metoder och strukturer att arbeta med föräldrastödet. Hur skulle samverkan se ut med 
skolorna? Hur skulle föräldrar hitta Föräldraresursen? Viktigt var att det skulle vara ett tidigt, 
förbyggande arbete för att minska risken att barn skulle hamna i utanförskap. Det skulle vara 
frivilligt och man skulle hitta sätt att bryta negativa mönster i tid, när motivation och ork 
fortfarande är stor hos föräldrarna. Under cirka ett års tid arbetade man med de tre 
pilotskolorna för att få till samverkan. Det handlade även mycket om att berätta för föräldrar 
och personal vad Föräldraresursen arbetar med. Det var en ganska trög start och trots att 
skolor och kuratorer arbetade på att marknadsföra Föräldraresursen så var det inte tillräckligt 
många föräldrar som tog kontakt eller blev introducerade av skolorna. Beslut togs att öppna 
upp för alla kommunens grundskolor. En kurator var nu kontaktperson för fem skolor istället 
för en. Det gjorde att Föräldraresursen blev mer känd i kommunen, bland annat i och med vår 
medverkan på föräldramöten. Föräldraresursen har lagt mycket tid på att skapa god 
samverkan och goda relationer med skolornas elevhälsoteam. Till en början var det svårt när 
ingen riktigt visste vilka roller vi hade och vilka förväntningar man hade på varandra. Skolans 
personal har alltid varit styrd av begränsad tid, vilket vi snabbt förstod och fick anpassa oss 
efter. 
 
Våren 2016 hölls den första ABC gruppen. Dessa grupper är mycket uppskattade av föräldrar 
i Uddevalla kommun och vårt mål är att ha en eller två grupper per termin. Vi har numera kö 
till våra grupper. Vid årsskiftet 2016-2017 bestämdes det att Föräldraresursen skulle frångå att 
en person arbetade på fem specifika skolor. Det beslutades eftersom vi kunde se att det fanns 
en risk med att det blev personbundet, vi ville hitta en struktur och en metod som fungerade 
och var hållbar över tid. 
 
Idag har vi en verksamhet med ett stadigt inflöde av föräldrar. Från och med hösten 2019 har 
inflödet ökat ytterligare. Detta beror till stor del på att vi gjort oss kända i kommunen, men 
också på att skolor och andra verksamheter använder oss mer frekvent som en resurs till 
föräldrar de ser är i behov av stöd. Vår samverkan med skolan är upparbetad och i dagsläget 
handlar det mer om att utveckla det arbetet. Vi kommer kontinuerligt att träffa de olika 
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yrkesgrupperna (kuratorer, rektorer, skolsköterskor och specialpedagoger) i skolan i stället för 
varje skolas enskilda elevhälsoteam. Vi har idag en mycket god kontakt och ett ömsesidigt 
förtroende för varandras kompetenser. 
Marknadsföring har också fått ta stor plats och flera stora satsningar har gjorts i form av 
medverkan på skolornas föräldramöten, öppna föreläsningar, lokaltidning, Facebook, utskick 
till föräldrar både i brevform och på skolornas Unikum.  
 
Att vi har gått från noll till hundra på fem år tycker vi är en bra bild av hur det har varit. Från 
början fanns en plan om VAD Föräldraresursen skulle göra, men det fanns inget HUR. Nu vet 
många föräldrar vilka vi är och vad vi gör. Det finns en upparbetad samverkan med skolor, 
socialtjänst och andra viktiga aktörer i kommunen. Vårt samarbete med Fältenheten (SAMS)  
kommer att leda till att vi hjälper familjer i rätt tid och på rätt sätt. Det arbetet är fortfarande 
under uppbyggnad med en ständig tanke kring hur vi ska kunna göra det så bra som möjligt. 
Samverkan är A och O för att kunna ge föräldrar och barn rätt stöd i rätt tid. 
 
En av framgångsfaktorerna för vårt arbete är att stödet är frivilligt och att ingen 
dokumentation förs. I de fall där mer stöd behövs har det oftast gått att motivera föräldern till 
att ansöka om stöd istället för att en anmälan görs. Vi har varit med i första mötet med 
Socialtjänstens mottagningsgrupp för att förmedla vår oro och för att hjälpa föräldern att sätta 
ord på vilka problem som finns i familjen. 
 
En annan viktig framgångsfaktor är tid och flexibilitet. Vi har haft möjlighet att ta emot 
föräldrar snabbt. Vi vet att motivationen är som högst när man väl lyft luren och ringt. Då vill 
vi kunna ge en första tid så snart som möjligt. Detta har vi lyckats med och hoppas kunna 
fortsätta med, trots att våra resurser minskat. 
 
Med Barnen i våra hjärtan grupperna jobbar vi på att nå en målgrupp som ofta är svår för 
socialtjänsten att nå fram till. De som kommer från andra länder med andra kulturer där man 
inte är van att söka hjälp hos myndigheter när det kommer till familjerelaterade problem. Att 
ge kunskap om hur det svenska samhället fungerar, vilka normer och lagar/regler som finns är 
viktigt likväl som att skapa relationer och ett förtroende för de samhällsinsatser som är till för 
att hjälpa och stötta. Det är ett lärande åt båda håll, vi professionella behöver också lära och 
förstå de människor vi ska möta och hjälpa. 
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Samverkan är ovärderlig i arbetet kring barn och föräldrar och tidiga samordnade insatser är 
framgången för att hindra att problem och bekymmer växer sig stora. Hög motivation hos 
föräldrar att vilja ha och ta emot hjälp och att arbeta för att stärka föräldrar och barns 
relationer är inte bara vinster för familjerna själva utan för samhället i stort, både i 
ekonomiska vinster och ökad psykisk hälsa.  
 

Det fortsatta arbetet 
Forskning visar att tidigt stöd till föräldrar är det mest effektiva förebyggande arbetet, där man 
i ett tidigt skede kan bryta negativa mönster och en ogynnsam utveckling. 
Föräldrastödsarbetet som har byggts upp i kommunen via Föräldraresursen är ovärderligt i det 
förebyggande arbetet som sker i kommunen. Vi arbetar för att ge rätt insats i rätt tid. Detta i 
syfte att öka antalet barn och ungdomar som klarar skolans mål, minska psykisk ohälsa hos 
barn och unga, minska antalet barn och unga som utvecklas ogynnsamt (tex missbruk, 
kriminalitet). Detta i sin tur leder till minskat lidande för våra familjer samt att antalet barn 
och unga i behov av biståndsbedömda insatser och att Källans verksamhet minskar. För att 
lyckas med det måste vi kunna erbjuda frivilligt föräldrastöd i ett tidigt skede där 
motivationen till förändring hos famljen är hög och möjligheten till förändring är stor. 
 
Genom omfördelninga av resurser och omorganisation av tjänsten Föräldrarådgivare (som 
samfinansieras av Socialtjänsten och Barn och utbildningsförvaltningen) har vi kunnat behålla 
två av kuratorerna på Föräldraresursen och arbetet kan på det sättet fortskrida. Dock i 
begränsad skala då antalet kuratorer som arbetar med föräldrastöd i kommunen har halverats.   

 
 
 
 
 
 
 
Ninni Söderving   Mathias Lind 
Enhetschef Enhetschef 
Socialtjänsten Barn och utbildningsförvaltningen 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr BUN 2020/00231  22 

Samhällsbyggnadsnämndens samrådsremiss - Detaljplan 
Berga 2:2 mfl.  

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för Berga 2:2 mfl. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa 
mer verksamhetsmark inom planområdet.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12 
Plankarta Detaljplan Berga 22 mfl. 
Planbeskrivning Detaljplan Berga 22 mfl. 
Underrättelse Detaljplan Berga 2.2 mfl.     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Berga 2:2 
mfl. Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12.   
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning  

1(2) 

2020-02-12 Dnr BUN 2020/00231 

  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

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

 

Samhällsbyggnadsnämndens samrådsremiss - Detaljplan 

Berga 2:2 mfl.  

Sammanfattning 

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

detaljplan för Berga 2:2 mfl. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa 

mer verksamhetsmark inom planområdet.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12 

Plankarta Detaljplan Berga 22 mfl. 

Planbeskrivning Detaljplan Berga 22 mfl. 

Underrättelse Detaljplan Berga 2.2 mfl.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Berga 2:2 

mfl. Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12.    

Ärendebeskrivning 

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

detaljplan för Berga 2:2 mfl. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa 

mer verksamhetsmark inom planområdet. Tomter skapas för småindustri, verksamheter 

och lager. Planförslaget möjliggör en ny exploatering på cirka 20 000 kvm. Hela 

planområdet omfattar cirka 7 ha. Huvudparten av planområdet (Berga 2:2 och 2:33) ägs 

av Uddevalla kommun. Övrig mark inom planområdet är i enskild ägo. Planområdet har 

utökats i syfte att allmänplatsmark som i nuvarande detaljplaner har enskilt 

huvudmannaskap istället ska få kommunalt huvudmannaskap. 

 

Uddevalla kommun har en stor efterfrågan på ny verksamhetsmark. I Hogstorp som 

ligger cirka 15 kilometer norr om Uddevalla centrum finns idag ett befintligt 

verksamhetsområde där behovet finns att utöka befintlig verksamhet samt att tillskapa 

ny verksamhetsmark. God tillgång till mark för verksamheter är av stor vikt för 

utvecklingen av både befintliga företag och nyetableringar. Kommunen, som är ägare 

till fastigheterna Berga 2:2 och 2:33 har ansökt och beviljats planbesked för att upprätta 

ny detaljplan. En del av befintlig stadsplan är avsatt för allmänt ändamål och avsikten 

när stadsplanen vann laga kraft 1984 var att använda området för skola. I dagsläget är 

det användningsområdet inte aktuellt då en skola byggts norr om området.   



 Tjänsteskrivelse  
«Enhet» 
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Synpunkter  
Berört område som ursprungligen avsetts i detaljplan för exempelvis skola/förskola har 

utvecklats till ett industriområde vilket inte är intressant i första hand för placering av 

eventuell ny skola/förskola. 

 

Barn och utbildning understryker vikten av trafiksäkra vägar så att barnens skolväg blir 

trygg och säker.  

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

Skickas till 

Samhällsbyggnadsnämnden 
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samt myndigheter enl sändlista 
 

UNDERRÄTTELSE  

 Följebrev 2020-01-28          Dnr: PLAN 2018.4128  
 

Handläggare                                                   FÖR SAMRÅD AV DETALJPLAN 

Frida Läckström                                              Svar senast 6 mars 2020 
Telefon  0522- 69 63 16 
Frida.lackstrom@uddevalla.se 

   
  

 
 

 

 

      

     

    

  

BERGA 2:2 och 2:33 m.fl.  

Ny detaljplan för verksamhetsområde Hogstorp 

UNDERRÄTTELSE OM SAMRÅD KRING DETALJPLAN 

Ett förslag till detaljplan för Berga 2:2 och 2:33 m.fl. är utställt för samråd under tiden 2020- 02 -07 

–   2020-03-06. Planen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020-01-02. 
 
Detaljplanen föreslås bedrivas med standardförfarande vilket innebär att förslaget till detaljplan 
skickas ut för samråd och därefter ställs ut för granskning innan detaljplanen kan antas.  
 
Planområdet ligger i Hogstorp cirka 15 km norr om Uddevalla centrum. 
Planförslaget syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa mer verksamhetsmark inom 
planområdet. Tomter skapas för småindustri, verksamheter och lager. Planområdet har utökats med 
allmän plats så som gator och naturmark som i nuvarande detaljplaner har enskilt huvudmannaskap 
och som nu föreslås få kommunalt huvudmannaskap. I praktiken sköter kommunen redan den 
allmänna platsen.  
Till planförslaget bifogas plankarta och planbeskrivning samt utredningar. Handlingar och övrig 
information finns på kommunens utställningslokaler och hemsida https://www.uddevalla.se/bygga-
bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-
detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html.  
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-21 att ett genomförande av detaljplanen inte kan 
antas komma att medföra betydande miljöpåverkan. (Se 6 kap Miljöbalken). Länsstyrelsen delar 
kommunens uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden godkände även att planhandlingarna ska bli 
föremål för samråd.  
 
 
UTSTÄLLNINGSLOKALER 

Planförslaget ställs ut för granskning på: 
* Kontaktcenter, Rådhuset, Kungstorget, Uddevalla, måndag- fredag kl 08;00 -16:30. 
* Stadsbiblioteket, Södergatan, Uddevalla, under ordinarie öppettider 
Det kommer även att finnas på kommunens hemsida: www.uddevalla.se 
Handlingarna finns på utställningsplatserna och i Stadshuset. 

https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html
https://www.uddevalla.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner-omradesbestammelser/pagaende-detaljplaner/skredsvik/hogstorps-verksamhetsomrade.html
http://www.uddevalla.se/
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Plansamrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter.  
 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: Uddevalla kommun, 
Samhällsbyggnad,  451 81 UDDEVALLA  eller till vår e-postadress 
samhallsbyggnad@uddevalla.se.  

Senast 2020-03-06 ska synpunkterna ha inkommit.  
 
Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på 
detaljplaneförslaget kan komma att förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.  
 
Ärendet beräknas behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden (tidigast) 2020-04-16. 
 

Samhällsbyggnads svar på era eventuella synpunkter kommer att återfinnas i det så kallade 
samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådet. Efter samråd kommer kommunen att ta ställning 
till hur planarbetet ska fortsätta.  
 

 

KONTAKTPERSON är Frida Läckström, 0522- 69 63 16, frida.lackstrom@uddevalla.se 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

 

                                     

mailto:samhallsbyggnad@uddevalla.se
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Planhandlingar 

 Plankarta 
 Planbeskrivning 

 
Utredningar 

 
 

 Hogstorp dagvattenutredning, Sigma civil, 2019-04-10 
 Projekterings-PM/Geoteknik, Bohusgeo, 2019-01-29 
 Bedömning av buller från Hogstorps industriområde, ÅF-infrastructure, 2019-01-31 
 Trafikutredning Hogstorp, ÅF-infrastructure, 2019-05-06 

 
 

Övriga handlingar 
 

 Fastighetsförteckning 
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INLEDNING 
Planens syfte 
Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa mer verksamhetsmark 
inom planområdet. Tomter skapas för småindustri, verksamheter och lager. 
Planförslaget möjliggör en ny exploatering på cirka 20 000 kvm. Hela 
planområdet omfattar cirka 7 ha. Huvudparten av planområdet (Berga 2:2 och 
2:33) ägs av Uddevalla kommun. Övrig mark inom planområdet är i enskild ägo. 
Planområdet har utökats i syfte att allmänplatsmark som i nuvarande detaljplaner 
har enskilt huvudmannaskap istället ska få kommunalt huvudmannaskap.  

 
Bakgrund 
Uddevalla kommun har en stor efterfrågan på ny verksamhetsmark. I Hogstorp som 
ligger cirka 15 kilometer norr om Uddevalla centrum finns idag ett befintligt 
verksamhetsområde där behovet finns att utöka befintlig verksamhet samt att tillskapa 
ny verksamhetsmark. God tillgång till mark för verksamheter är av stor vikt för 
utvecklingen av både befintliga företag och nyetableringar. 
Kommunen, som är ägare till fastigheterna Berga 2:2 och 2:33 har ansökt och beviljats 
planbesked för att upprätta ny detaljplan. En del av befintlig stadsplan är avsatt för 
allmänt ändamål och avsikten när stadsplanen vann laga kraft 1984 var att använda 
området för skola. I dagsläget är det användningsområdet inte aktuellt då en skola 
byggts norr om området.  

 

Planens huvuddrag 
Planförslaget innebär en utvidgning av det befintliga verksamhetsområdet i norra 
delen av planområdet med möjlighet för befintlig verksamhet att kunna 
expandera. Några nya allmänna ytor för gata skapas inte, det befintliga gatunätet 
bedöms vara tillräckligt.  
Det finns en befintlig gemensamhetsanläggning (Svensland ga:2) inom området som sköter vissa 
allmänna ytor så som gator och naturmark. Uddevalla kommun ansvarar för huvudmannaskapet i 
Hogstorp och har så troligen gjort det sedan kommunsammanslagningen i början av 1970-talet. I 
samband med planarbetet tas de ytor med som förvaltas av Svensland ga:2 för att kommunalt 
huvudmannaskap även ska råda på berörda ytor. Kommunen sköter i praktiken redan de berörda 
gatorna och naturmarken.  
Befintlig återvinningsstation föreslås flyttas från nuvarande position till ett 
område vid drivmedelsstationen söder om området. Syftet med det är att frigöra 
mer mark för verksamheter.  
Del av fastigheten Svensland 2:21 föreslås få en ändrad markanvändning från 
industri till bostad samt en ändrad utformning.   
Vidare möjliggörs att några av de befintliga bostadsfastigheterna kan få köpa till 
kvartersmark för bostadsändamål.  
 

Planprocessen 
Planbeskrivningen ingår i de planhandlingar som tillhör en detaljplan. 
Planbeskrivningen innehåller bland annat förutsättningar, förändringar och 
konsekvenser som planförslaget innebär samt en redovisning av de 
överväganden som planförslaget baseras på. I dokumentet redovisas även 
motstående intressen samt överensstämmelsen med kommunens översiktsplan. 
Hur planen är avsedd att genomföras organisatoriskt, tekniskt, ekonomiskt och 
fastighetsrättsligt behandlas också i planbeskrivningen.  
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Detaljplanen ska samrådas med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, 
kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som 
föreslås i planen. Samrådet genomförs med syfte att få fram ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt och ge möjlighet till insyn och påverkan i 
planeringsprocessen.  
Planprocessen bedrivs med standardförfarande, vilket innebär att förslaget till 
detaljplan både skickas ut för samråd och ställs ut för granskning innan det kan 
tas upp för antagande. Standardförfarande tillämpas på grund av att planförslaget 
inte har betydande intresse eller påverkan på allmänheten.  
Standardförfarande 
 

  

 
Samråd           Granskning       Antagande         Laga kraft 
        

Plandata 
Geografiskt läge, areal och avgränsning 
Planområdet är beläget cirka 1,5 mil norr om Uddevalla centrum i samhället Hogstorp. Det är i 
dagsläget ett befintligt verksamhetsområde som kommer att utökas. Hela planområdet omfattar cirka 7 
ha exklusive den allmänna platsmarken som ligger norr om området. Området ligger nära 
kommunikationer med E6 väster om området och järnvägen öster om området.  
Fastigheter som omfattas av planläggningen är Berga 2:2, 2:15, 2:19, 2:24, 2:25, 2:33, 2:98 och 
Hogstorp 1:9, 1:23 samt Svensland  2:16, 2:21 och 2:49.  
Inom planområdet finns även marksamfälligheterna Berga s:3 och s:4 samt Svensland s:1. Fastigheter 
som ingår i Svensland ga:2 kommer också beröras av planarbetet.  

 
  Planområdet markerat med röd streckad linje exklusive allmän platsmark norr om området 
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Markägoförhållanden 
Merparten av marken inom planområdet ägs av Uddevalla kommun. Kommunens markinnehav framgår  
av kartutdrag nedan (gulfärgat område) och utgörs av fastigheterna Berga 2:2 och 2:33. Övrig mark är  
i enskild ägo.  
   
För fullständig redovisning av ägarförhållanden, servitut och samfälligheter inom och intill    
planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning.  

 
  Kommunala fastigheter markerade med gult på bilden. Planområdet markerat med röd streckad linje 
 

AVVÄGNING MELLAN ALLMÄNNA OCH ENSKILDA INTRESSEN 
Kommunens bedömning är att planförslaget gynnar både allmänna och enskilda 
intressen i området. En utbyggnad enligt förslaget stärker kommunen och 
Hogstorp genom att fler verksamheter kan etablera sig i området. För vissa 
privata fastighetsägare inom planområdet kan fastigheterna utvidgas och vissa 
fall byggrätten öka vilket möjliggör för utveckling av befintlig verksamhet samt 
bostadsfastigheter.  
 

Allmänna intressen 
  Beskrivning av de allmänna intressen som finns inom planområdet och vad  
  planläggningen innebär för dessa.  

 Kommunen ska kunna växa med fler företagsetableringar.  
 Förslaget möjliggör en utbyggnad av gång- och cykelvägnätet i 
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Hogstorp. 
 Återvinningsstation kommer vara kvar i området med ändrad placering.  

 

Enskilda intressen 
Beskrivning av de enskilda intressen som finns inom planområdet och vad 
planläggningen innebär för dessa. 

 Ökad byggrätt samt utökning av verksamhetstomt för en befintlig 
verksamhet. 

 Vissa mindre områden som tidigare varit allmän plats föreslås övergå till 
kvartersmark för bostadsändamål. 

 Ett område som tidigare varit avsett för industri avses ändras till 
bostadsändamål.   
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Översiktsplan och riksintressen 
Detaljplanens syfte är förenligt med gällande översiktsplan från 2010 där 
området mellan E6 och järnväg är utpekat som verksamhetsmark. I och med  
E6 med trafikplats är läget attraktivt och tillgängligheten god, vilket gynnar 
verksamheter. Arbete pågår med ny översiktsplan och detaljplanen 
överensstämmer även med tänkt ny översiktsplanering.  
 
De riksintressen som berörs är E6 och norra Bohusbanan. Väg E6 ingår i det av 
EU utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T. Vägar som ingår i 
TEN-T är av särskild internationell betydelse. E6 genom Västra Götalands län 
utgör en viktig väg för transporter. Det är ett viktigt stråk för näringslivets 
transporter. Vägen är utpekad som primär transportled för farligt gods. E6 har 
också stor betydelse för turism- och handelscentra utmed Bohuskusten.  
Norra Bohusbanan är delvis av riksintresse på grund av anslutning till Lysekils 
hamn. Bohusbanan används för gods- och persontrafik.  
Fördelen med de berörda riksintressena är närhet till kommunikationer dock ska 
hänsyn för säkerhetsavstånd beaktas i detaljplanen. Planområdet ligger cirka 60 
meter väster om Bohusbanan. Det avståndet bedöms som godtagbart och 
planområdet bedöms inte ligga inom riskområde för transporter av farligt gods. 
De förändringar inom planområdet, som planförslaget ger möjlighet till, bedöms 
inte medföra skada på riksintressen. Den planerade bebyggelsen blir en 
komplettering till ett redan befintligt verksamhetsområde samt att det inte 
kommer närmare järnvägen än vad gällande detaljplan medger.  

 

Detaljplan 
Det aktuella området är i sin helhet detaljplanelagt och berörs av stadsplan för 
del av Hogstorps industriområde 1485-P87/2 laga kraft 1987. De detaljplaner 
som i nuvarande byggnadsplaner har enskilt huvudmannaskap och som berörs är 
byggnadsplan 14-SKR-594 laga kraft 1955 samt byggnadsplan 14-SKR-791 laga 
kraft 1967. Samtliga detaljplaners genomförandetid har gått ut. 

 
Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen 2018-05-30 § 146.                 Beslut om att godkänna 
       att detaljplaneförslag  
       upprättas för Berga 2:2 

       och Berga 2:33 
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  Behovsbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
Inom planområdet finns inga biologiska- eller naturvärden. Planerad användning för marken bedöms 
inte överskrida miljökvalitetsnorm eller försämrar människors hälsa inte heller miljömålen, natur- och 
kulturvärden påverkas i nämnvärd omfattning.  
 
I den gällande översiktsplanen från 2010 är planområdet utpekat som ett 
verksamhetsområde. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att planförslaget 
bedöms inte strida mot översiktsplanen och berör inga Natura 2000-områden. Planen 
avser ett mindre område på lokal nivå och omfattas inte av kriterierna i MKB-
förordningens bilaga 4. Ett genomförande av detaljplanen kan inte antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. 
Samråd har skett med Länsstyrelsen 2018-12-05 och de delar kommunens åsikt att 
förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
att planområdet ligger mitt emellan Bohusbanan och E6 där transporter av farligt gods 
transporteras, vilket behöver beaktas i fortsatt arbete.  
 
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 planerad markanvändning inte utgör betydande miljöpåverkan i enlighet med samrådsyttrande 
daterat 2018-12-05. Miljöbedömning med miljö-konsekvensbeskrivning (MKB) behöver således inte 
utföras för denna detaljplan.  

 

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 
Grundläggande och särskilda hushållningsbestämmelser, 3-4 kap 
MB 
Planområdet omfattas varken av riksintresse enligt 3 kap MB eller särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt 4 kap MB. 

 
Miljökvalitetsnormer, 5 kap MB 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter i miljöbalken om viss lägsta miljökvalitet för 
mark, luft, vatten 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.  
 
Den planerade exploateringen bedöms inte påverka den kemiska statusen av 
Skredsviksån negativt. I enlighet med utförd dagvattenutredning minskar 
koncentrationen av fosfor och kväve som släpps till recipienten om planerade 
dagvattenanläggningar tillämpas.  Det finns idag inga indikationer på att gällande 
miljökvalitetsnormer överskrids eller riskerar att överskridas inom områden som 
kan komma att beröras eller påverkas av aktuell planläggning. Planförslagets 
genomförande bedöms inte medföra överskridande av gällande 
miljökvalitetsnormer.  
 

Områdesskydd, 7 kap MB 
I miljöbalkens sjunde kapitel ”Skydd av områden” föreskrivs att diverse olika 
miljöskyddsområden ska värnas. Exempel på områden som ingår i 7 kap MB är 
naturreservat, biotopskyddsområden, strandskyddsområden och Natura 2000-
områden. 
Planområdet omfattas inte av några utpekade områdesskydd enligt 7 kap. MB.  
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Föroreningar i utomhusluften (SFS 2010:477) 
Planförslaget medför inte någon markant ökning av trafiken, därför bedöms 
ökningen av utsläppshalter härrörande från trafiken ej medföra att normerna 
överskrids.  
 

Vattenförekomster (SFS 2004:660) 
Planområdet ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp och blivande 
fastigheter ska anslutas till kommunalt VA därför bedöms inte planförslaget 
påverka direktivet vattenförekomster.   
 

Strandskydd, 7 kap MB 
Planläggningen berör inte strandskyddat område.  

 

Sammanfattning av påverkan på miljökvalitetsnormer 
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer riskerar att 
överskridas till följd av planförslaget. 
 

Nationella och lokala 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. Uddevallas översiktsplan för 2010 
pekas sex miljömål ut som är av särskild stor betydelse för Uddevalla. 
 

Av dessa sex är miljömålen, begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö och 
grundvatten av god kvalitet främst relevanta för planförslaget.  
 

Begränsad klimatpåverkan 
Planförslaget innebär en utbyggnad av befintligt verksamhetsområde. Genom att 
placera nya verksamheter intill befintliga och i närheten av bostadsområden kan 
körsträckor med bil minska. En förbättrad gång- och cykelväg underlättar för 
främst skolbarn att gå eller cykla istället för att bli skjutsade till skolan.  
 

God bebyggd miljö 
Planförslaget innebär en utbyggnad av befintligt verksamhetsområde. Genom att 
etablera i ett redan befintligt samhälle med utbyggd service och infrastruktur, kan 
redan gjorda investeringar nyttjas på ett resurseffektivt och hållbart sätt.  
Att kommunen kan erbjuda verksamhetsutövare mark är av stor vikt för ett 
bibehållet och varierat utbud av bostäder, arbetsplatser och service i Hogstorp.  
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Grundvatten av god kvalitet 
Planerad markanvändning bedöms inte påverka grundvattnets kvalitet negativt.  

 
Det föreslagna planområdet bedöms sammantaget överensstämma med de 
nationella och lokala miljömålen.  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, PLANFÖRSLAG OCH KONSEKVENSER 
Planområdet 
Planområdet är beläget i den södra delen av Hogstorps tätort. I dagsläget finns 
några befintliga verksamheter i planområdet och planförslaget innebär en 
utveckling av området med eventuellt nya etableringar. De områden som inte är 
bebyggda består av impediment. Befintligt vägnät kan användas och behöver inte 
byggas ut.  
 

 
Bild från området med två befintliga verksamheter och vägnät. 

Natur 
Planområdet berör Skredsviksån som är recipient till planområdet. Recipientens 
ekologiska status är måttlig vilket beror på övergödning från bland annat 
jordbruk och enskilda avlopp. Hur Skredsviksån påverkas av det nya 
verksamhetsområdet berörs närmare i kapitlet om dagvatten (se sidan 12-13). 
 

 
Arkeologi 
Ingen värdefull kulturmiljö eller kända fornlämningar finns i planområdet.  
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Bebyggelseområden 
Planområdet är delvis utbyggt med några befintliga verksamheter. Byggnaderna 
är industrihallar med flacka sadeltak. I planområdets norra del finns befintlig 
bostadsbebyggelse som består av äldre fristående villabebyggelse.  

 
Trafik 
Trafikstrukturen i området består av ett vägnät som i och med planläggningen 
behåller sin nuvarande karaktär.  
Gång- och cykeltrafiken ska ses över, den föreslagna åtgärden är att det anläggs 
en ny kombinerad gång- och cykelbana längs hela Stora Bergavägens östra sida. 
Den befintliga gångbanan på västra sidan tas bort. Den föreslagna åtgärden 
knyter ihop Alemyrsvägen med väg 808. Väg 808 som är belägen i planområdets 
södra del är en statlig väg och Trafikverket ansvarar för drift och underhåll. 
Vidare föreslås att förbättra standarden på befintlig anslutning mellan 
Stationsvägen och väg 832 för att möjliggöra cykeltrafik, i dagsläget utgör den 
enbart gångbana. Vid Stationsvägens östra del tillskapas vändmöjlighet för 
större fordon, för renhållning, väghållning med flera.  
 

Service och mötesplatser 
I Hogstorp finns tillgång till både offentlig och kommersiell service. I Hogstorp 
finns offentlig service i form av förskola och grundskola. Kommersiell service 
finns i form av drivmedelsstation med mindre servicebutik och restaurang. I det 
befintliga verksamhetsområdet finns verksamhet för hydraul och maskin samt 
småindustri inom montageverkstad.  

 
Tillgänglighet 
Terrängen, såväl inom planområdet som i närområdet, är flack och det finns 
utbyggt vägnät för gående, cyklister och bilister.  
Den flacka terrängen ger god fysisk tillgänglighet inom och till planområdet. En 
eventuell utbyggnad av gång- och cykelväg ökar tillgängligheten inom området. 
 

Barnperspektiv 
I planläggning ska barn och ungas behov samt perspektiv lyftas fram. Planen 
syftar till att möjliggöra mer verksamhetsmark för handel och småindustri. I och 
med planens syfte bedöms barnpåverkan som relativt liten. Det aktuella området 
ligger mellan ett bostadsområde och skolan och i trafikutredningen har syftet 
varit att utreda skolbarns möjligheter att ta sig mellan skolan och bostadsområdet 
på ett tryggt och trafiksäkert sätt samt förslag på åtgärder för oskyddade 
trafikanter.  
 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Allmänna dagvatten-, spillvatten- och vattenledningar finns utbyggt inom 
planområdet och ingår i det kommunala verksamhetsområdet. Västvatten AB 
ansvarar för verksamhetsområdet. Vattenledningsnätet är utbyggt med kapacitet 
för rimliga mängder vatten. Spillvattennätet har kapacitet för anslutning av fler 
fastigheter.  
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Dagvatten 
I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning tagits fram av Sigma 
civil, 2019-04-10, vilken bifogas planhandlingarna. Recipient för planområdet är 
Skredsviksån. Den ekologiska statusen för recipienten är måttlig och den 
kemiska statusen uppnår ej god status. Skredsviksån ska uppnå god ekologisk 
status år 2027. Enligt de beräkningar som gjorts i dagvattenutredningen minskar 
koncentrationen av fosfor och kväve som släpps till recipienten om 
dagvattenanläggningar tillämpas. Exploateringen och de planerade åtgärderna 
har därför en positiv påverkan på miljökvalitetsnormer. Dagvattenhanteringen 
riskerar därmed inte att skada dikningssystemen nedströms.  
För att hitta långsiktiga och hållbara dagvattenlösningar som även tar hänsyn till 
klimatanpassning jobbar Uddevalla kommun med en så kallad grönytefaktor 
(gyf). Syftet med en grönytefaktor är att vara ett styrmedel för att få in mer 
grönska i stad men också ett instrument för att dämpa flöden vid skyfall. En 
grönytefaktor på 0,5 eftersträvas inom det aktuella planområdet.  
Dagvatten från de nya fastigheterna föreslås hanteras på varje enskild fastighet 
innan avledning med dagvattenledningar till befintligt dike. Det föreslås 
kasettmagasin till takdagvatten och biofilter till parkeringsytor som ger en god 
rening av bly, zink, kadmium, nickel och SS (partiklar) och ökar grönytefaktorn.  
För att få en säker hantering av skyfall är höjdsättningen av området viktig. 
Instängda områden bör undvikas och byggnader bör placeras högt medan gator, 
parkeringsplatser och grönytor med fördel placeras lågt.  
 
Värme och energi 
Förutsättningar saknas för anslutning till fjärrvärme. Omgivande verksamheter 
har egna uppvärmningssystem som anpassats till respektive verksamhet. Inom 
planområdet föreslås uppvärmning med enskilda system.  
 
El, tele och elektronisk kommunikation 
Inom planområdet finns ledningar för kablar för el och fiber. Befintligt 
ledningsnät har kapacitet för eventuella nya verksamheter med rimliga 
proportioner. Om planarbetet innebär påverkan på befintliga ledningar ska 
respektive ledningsägare kontaktas.  
 
Avfallshantering 
Nuvarande återvinningsstation får en ny placering inom planområdet vid 
tankningsstation för större fordon. In- och utfart till återvinningsstation kommer 
delas med tankningsstationen. Området är strategiskt beläget och många passerar 
förbi.  Kommunen iordningsställer ytan och förpackningsinsamlingen ansvarar 
för flytten.  

 
HÄLSA OCH SÄKERHET 
Buller 
De befintliga verksamheterna i planområdet har ett avstånd på 100 respektive 
150 meter till närmsta bostadsfastighet. Arbete sker normalt sett inne i 
verkstadslokaler och vissa transporter till och från fastigheterna. Det arbete som 
sker utifrån är att en av verksamheterna vid vissa tillfällen flyttar på 
entreprenadmaskiner. I samband med bullerutredning har det gjorts en 
kontrollmätning av ljudet. Ljudnivån uppmättes till 55 dBA och bakgrundsljudet 
från E6 dominerar ljudnivån. Denna ljudnivå anses vara godtagbar för bostäder. 
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Planförslaget och dess konsekvenser 
Tillkommande verksamheter ska bestå av enklare industri och verksamheter. 
Bullerpåverkan till närmsta bostad som ligger cirka 60 meter från närmsta 
verksamhet bedöms inte påverkas av buller. Trafiken från E6 ger mer påverkan 
än nuvarande/kommande verksamheter inom området.  
 
Skyddsavstånd/byggnadsfritt avstånd 
Inom planområdet regleras avståndet med att nya byggnader måste placeras 
cirka 70 meter från järnvägen. Avståndet från järnväg till plangräns är cirka 60 
meter.   
 
Förorenade områden 
Merparten av området består idag av impediment och är i tidigare detaljplan 
delvis planlagt för industriändamål. Inga förorenade områden bedöms finnas 
inom planområdet. 
 
Farligt gods 
Både E6 och järnvägen är transportleder för farligt gods. På framför allt 
järnvägen sker transporter med farligt gods i begränsad omfattning. Nya 
byggrätter föreslås placeras minst 70 meter från järnvägen och 160 meter från 
E6. Området är för industri/verksamhetsändamål och avståendet är 70/160 meter 
från transportleder, därmed bedöms olycksfrekvensen för en olycka med farligt 
gods som relativt låg.  
 
Klimatförändringar och höga vattenstånd 
Marken inom planområdet varierar mellan +61 och +54 meter över grundkartans 
nollplan. Det är över den nivå som rekommenderas i Länsstyrelsens rapport 
Stigande vatten – en handbok för fysisk planering i översvämningshotade 
områden.  
Planområdet är ett instängt område och allt dagvatten som avrinner från området 
leds under bro för lokalväg som går parallellt med E6, kapaciteten bedöms vara 
god. Ett mindre område nära bäcken som ligger lite lägre (marknivå cirka +55) 
riskerar att översvämmas över vid ett 100 års-regn. Området är planerat till 
naturmark och en mindre del är inom befintlig verksamhetstomt.  
 

  Geoteknik 
Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande 
och den planerade bebyggelsen bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir 
otillfredsställande.  
Gällande grundläggning så bedöms byggnader kunna grundläggas på de ytliga 
lerlagren. Storleken av de lokala belastningar som kan tillåtas bör dock 
bestämmas av geotekniker i samband med projektering av respektive byggnad. 
Nivåsättningen bör i samband med projekteringen av respektive byggnad 
undersökas i samband med geotekniker.   
Berg saknas inom området och därmed saknas risk för bergras och blocknedfall. 
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Radon 
Området ligger inom lågriskområde för radon, se radonkarta nedan.  

 
 
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är den tid inom vilken planen är tänkt att genomföras. Den 
mest väsentliga rättseffekten är att markägarna under genomförandetiden har en 
ekonomisk garanti för att kunna nyttja planens byggrätter.  
Om kommunen inte ändrar eller upphäver planen efter genomförandetidens 
utgång, 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 ”ekonomiskt garanterade”. 
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga kraft.  
 
Huvudmannaskap 
Med huvudmannaskap avses bland annat ansvaret för iordningsställande och 
underhåll av allmän platsmark inom planområdet. Kommunen är huvudman för 
all allmän platsmark inom planområdet.   

 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder 
som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.  
 
Ansvarsfördelning 
Exploatören som i detta fall är kommunen ansvarar för genomförandet av detaljplanen. Som huvudman 
för allmän platsmark ansvarar kommunen för allmänna platser. 
Ansvarsfördelningen är översiktligt redovisad i text och tabell nedan.  
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Allmän plats 
Infrastrukturen är utbyggd i området. Kommunen ska iordningställa ny plats för återvinningsstation 
samt komplettera/förbättra gång och cykelstråk.  
Naturområden inom planområdet ska skötas av kommunen. 
 
Kvartersmark 
Inom den egna fastigheten ansvarar respektive fastighetsägare för anläggande och underhåll av mark, 
byggnader och enskilda vatten- och spillvattenledningar samt dagvattenanläggningar.  
Om det uppstår behov av gemensamma anläggningar, exempelvis in- och utfarter eller 
dagvattenanläggningar inom kvartersmark, kan det behöva bildas gemensamhetsanläggningar för att få 
till en gemensam, ordnad förvaltning. 
 
Tekniska anläggningar inom E-områden enligt planförslaget, sköts av kommunen samt av respektive 
ledningsägare. 
Allmän plats   

Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 
GATA Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 
GC-VÄG Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 
NATUR  Uddevalla kommun Uddevalla kommun 

 
VÄGı Trafikverket Trafikverket 
Kvartersmark   
Anläggning Genomförandeansvarig Drift- och skötselansvarig 
J, Z ( Industri, verksamheter) Fastighetsägare Fastighetsägare 
Enskilt vatten och spillvatten Fastighetsägare från anvisad 

anslutningspunkt 
Fastighetsägare 

Eı (Transformatorstation)  Ledningsägare Ledningsägare 
E₂ (Återvinningsstation) Uddevalla kommun Förpackningsinsamlingen 
Skydd 1 på natur  Uddevalla kommun Uddevalla kommun 
   
Övriga anläggningar   
Allmänna vatten- och, 
spillvattenledningar 

Västvatten Västvatten 

El, tele, elektrisk 
kommunikation 

Respektive ledningsägare 
Fastighetsägaren till Berga 
2:102 för flytt av ledning norr 
om Berga 2:102. 

Respektive ledningsägare 

   
 
Vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar 
Allmänna vatten-, spillvatten- och dagvattenanläggningar ska ingå i det kommunala 
verksamhetsområdet. De allmänna anläggningarna är redan utbyggda och avsättningar för VA finns i 
tomtgräns.  
 
El-, fiber- och teleledningar 
Ledningsnät är utbyggt i planområdet. På fastigheten Berga 2:102 finns en fiberledning i dess norra 
kant. Ledningen ska flyttas till u-område i planområdets norra del. Flyttningen bekostas av 
fastighetsägaren till Berga 2:102. Det markupplåtelseavtal som finns med Skredsviks fiber bör 
uppdateras till att omfatta ny dragning. 
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser för fastigheter 
Fastigheter och rättigheter inom planområdet 
I planområdet ingår hela eller delar av fastigheterna Berga 1:4, Berga 1:5, Berga 1:6, Berga 2:2, Berga 
2:15, Berga 2:19, Berga 2:24, Berga 2:25, Berga 2:33, Berga 2:98, Berga 2:102, Hogstorp 1:9, Hogstorp 
1:23, Svensland 2:21, Svensland 2:16 och Svensland 2:49. De fastigheter som ingår i Svensland ga:2 
påverkas också av detaljplanen.  
 
Inom planområdet återfinns även marksamfälligheterna Berga S:3, Berga S:4 och Svensland S:1.  
 
För en fullständig redovisning av ägarförhållanden, samfälligheter, servitut och ledningsrätter inom 
planområdet, se tillhörande fastighetsförteckning. Konsekvenser av planförslaget för befintliga 
fastigheter redovisas under avsnittet fastighetsrättsliga konsekvenser.  
 
Samfälligheter 
Inom planområdet finns flera marksamfälligheter. Berga s:3, Berga s:4 och Svensland s:1 är 
registrerade i lantmäteriets fastighetsregister. Lantmäterimyndigheten har på uppdrag av kommunen 
upprättat en fastighetsförteckning och i denna redovisas delägarna i samfälligheter, såvida inte någon av 
samfälligheterna inom planområdet tillkom vid ett tidigare skifte. Kommunens bedömning är att 
fastighetsförteckningen och grundkartan utgör ett tillräckligt underlag för detaljplanen. Kommunen 
kommer ansöka om en lantmäteriförrättning och inlösen av samtliga samfälligheter inom planområdet. 
Om det inom planområdet finns samfälligheter som i någon del är ofullständigt redovisade, kommer det 
att utredas i samband med förrättningen. Kommunen avser att träffa frivilliga överenskommelser med 
fastighetsägarna. Samfälligheterna bedöms bli onyttiga när detaljplanen genomförs vilket innebär att 
delägarna inte drabbas av någon skada. Avsikten är att kommunen ska förvalta allmänna platser inom 
planområdet, vilket inkluderar vägar och naturmark.  
 
Förrättningsåtgärder hos Lantmäterimyndigheten 
Fastighetsbildning ska ske i enlighet med detaljplanen. Genomförandet av planen kommer att innebära 
lantmäteriåtgärder såsom fastighetsreglering och avstyckning. Fastighetsreglering och avstyckning 
kommer ske för att bilda lämpliga fastigheter inom kvartersmark. Befintliga rättigheter kan komma att 
omprövas och nya rättigheter kan behöva upprättas.  
 
Avstyckning och fastighetsreglering 
Genomförandet av detaljplanen kommer att medföra förändringar av fastighetsindelning och bildande 
av nya fastigheter. Fastighetsbildning sker i lantmäteriförrättning efter att detaljplanen har vunnit laga 
kraft. 
Genom avstyckning kommer nya fastigheter för verksamhetsetableringar att bildas. Några befintliga 
fastigheter kommer att kunna utökas med ny kvartersmark. För utförligare beskrivning av hur befintliga 
fastigheter och marksamfälligheter påverkas av detaljplanens genomförande, se avsnitt 
fastighetskonsekvensbeskrivning. 
Allmän plats bildas på kvartersmark för att bilda en proportionerlig bostadsfastighet. Det innebär att 
markreglering ska ske mellan kommunen och fastighetsägaren till Svensland 2:21.  
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Gemensamhetsanläggning 
I planområdet ingår vägar och naturområden som förvaltas av Svensland ga:2 enligt förrättningar från 
1961 (14-SKR-789) samt (14-SKR-1004) från 1971 i enlighet med enskilda väglagen skötsel av vissa 
enskilda vägar inom byggnadsplanområde. Eftersom det i praktiken är kommunen som sköter allmän 
plats i Hogstorp har kommunen valt att ta med de delar som ingår i Svensland ga:2 och överföra till 
kommunalt huvudmannaskap. Avsikten är att Svensland ga:2 ska upphävas genom en 
lantmäteriförrättning som söks av kommunen. Ett område som ingått i Svensland ga:2 ändrar ändamål 
från allmän plats till kvartersmark med bostadsändamål.  
Allmän plats med kommunalt huvudmannaskap ger kommunen lösenrätt på mark som inte är i 
kommunens ägo. Kommunens avsikt är att upprätta överenskommelser före detaljplanen vinner laga 
kraft. Om inte överenskommelse om ersättning kan nås mellan berörda parter så prövas frågan i en 
lantmäteriförrättning. 
 
Fastighetskonsekvensbeskrivning 
Ett genomförande av planförslaget innebär vissa konsekvenser för fastigheter inom planområdet. 
I samband med planarbetet är behovet av allmän platsmark inte längre lika stort då området för allmänt 
ändamål är borttaget. Vissa delar får ändrad användning från allmän plats till kvartersmark för 
bostadsändamål vilket innebär att de delar möjliggör fastighetsreglering till befintliga 
bostadsfastigheter.   
I tabellen nedan redovisas de bedömda konsekvenserna för fastigheterna inom planområdet. De 
redovisade fastighetsregleringarna är förslag på hur en reglering inom planområdet skulle kunna 
genomföras. Lantmäterimyndigheten genomför fastighetsreglering genom förrättning.  
 
Nr på karta Fastighetsbeteckning Bedömd konsekvens av planen Ändamål 
 1 Berga 2:102 Ges möjlighet att köpa till ett 

markområde 
Kvartersmark industri 

2 Svensland 2:21 Prövning av byggrätt för bostad, 
Ges möjlighet att sälja en del till 
kommunen samt köpa till en 
annan del för mer symmetrisk 
tomt 

Kvartersmark, bostad 
Allmän plats, natur 

3 Berga 2:24 och 2:19 Ges möjlighet att köpa till ett 
markområde 

Kvartersmark bostad 

4 Berga 2:15 Ges möjlighet att köpa till ett 
markområde 

Kvartersmark bostad 

5 Hogstorp 1:9 Arrendeavtal, en mindre del av 
jakträtten upphör. 
Omförhandling av avtalet där 
det framgår att kommunen får 
nyttja in- och utfart för 
återvinningsstation. 

Jaktarrende + 
drivmedelsanläggning 

6 Svensland 2:36 och 
Berga 3:1 

Ges möjlighet att köpa till ett 
markområde 

Kvartersmark bostad 

7 Svensland 3:1 och Berga 
2:22 

Ges möjlighet att köpa till ett 
markområde 

Kvartersmark bostad 
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Ungefärligt markerade möjliga fastighetskonsekvenser 
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Inom planområdet finns det fastighetskonsekvenser som är beroende av planens genomförande. Dessa 
konsekvenser redovisas nedan i tabell. Det är fastigheter som berörs av allmän plats där kommunen har 
för avsikt att träffa överenskommelser. Ersättningsreglerna ska tillämpas i enlighet med 
expropriationslagen 4 kap 1 §. Om överenskommelser om ersättning inte kan nås mellan berörda parter 
prövas frågan i en lantmäteriförrättning.  
 
Bokstav på 
karta 

Antal kvm 
cirka 

Fastighetsbeteckning Bedömd 
konsekvens 

Ändamål 

A 2 200 Berga s:3 Överenskommelse 
/inlösen 

Allmän plats, 
gata 

B 3 Svensland 2:21 Överenskommelse 
/inlösen 

Allmän plats, 
gata 

C 1 200 Svensland s:1 Överenskommelse 
/inlösen  

Allmän plats 
gata, 
kvartersmark 

D 1 400 Berga s:4 Överenskommelse 
/inlösen 

Allmän plats, 
natur 

E 550  Svensland 2:6 Överenskommelse 
/inlösen 

Allmän plats, 
gata 

 

 
Ungefärligt markerade fastighetskonsekvenser beroende av planens genomförande 
 
Ledningsrätt 
Inom och angränsade planområdet finns befintliga ledningsrätter som kan komma att behöva förändras. 
Respektive ledningshavare ansvarar för och bekostar eventuella nya eller ändrade ledningsrätter. 
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Servitut 
Inom och angränsande planområdet kan befintliga servitut komma att förändras. Det kan även behöva 
bildas servitut för att tillgodose en fastighets behov.  
 
Ansökan om lantmäteriförrättning 
Kommunen som exploatör ansöker om och bekostar lantmäteriförrättningar avseende avstyckning 
berörande kvartersmark som krävs för detaljplanens genomförande. Kommunen ansvarar även för att 
ansöka om att ta bort Svensland ga:2.  

 
EKONOMISKA FRÅGOR 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen 

Ekonomiska konsekvenser redovisas för kommunen som exploatör och som huvudman för allmänna 
platser. 

Kommunen får intäkter från försäljning av verksamhetstomter i området samt intäkter för 
kompletteringsmark till befintliga bostadsfastigheter.  

Kommunen ska bekosta följande inom området: 

 Förrättningskostnader avseende avstyckning.  
 Eventuellt iordningsställande av byggklara verksamhetstomter. 
 Anläggande samt drift och skötsel av gc-väg inom allmän plats. 
 Drift och skötsel av lokalgatan inom allmän plats. 
 Skötsel av naturmark inom planområdet. 
 Ersättning för mark som frigörs från gemensamhetsanläggning, Svensland ga:2. 
 Drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten inom allmän plats (Västvatten).  

 

 
Ekonomiska konsekvenser för fastighetsägare 
Fastighetsägare ska bekosta följande inom planområdet: 

 Uppförande och fortsatt underhåll av byggnader och markanläggningar inom avstyckade 
fastigheter. 

 Fastighetsregleringar som avser utökning av befintliga fastigheter. Fastighetsägarna svarar för 
lantmäterikostnader och ersättning för mark. 

 Utbyggnad samt drift och skötsel av anläggningar för vatten och spillvatten och anläggningar för 
omhändertagande av dagvatten inom avstyckade fastigheter.  

 Skötsel och drift av övriga anläggningar inom kvartersmark. 
 Flytt av fiberledning, Berga 2:102 

 

FORTSATT PLANARBETE 

Samråd kring detaljplanen kommer att ske med länsstyrelsen, statliga organ och myndigheter, 
kommunala instanser, sakägare samt övriga som är berörda av de åtgärder som föreslås i detaljplanen. 
Inkomna synpunkter på förslaget kommer att sammanställas och bemötas i en så kallad 
samrådsredogörelse.  

När det slutgiltiga planförslaget är färdigarbetat ställs det ut för granskning. Därefter kan kommunen 
besluta om att anta planförslaget. Om beslutet inte överklagas vinner detaljplanen laga kraft.  
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Tidplan 
Målsättningen är att följande tidsplan ska kunna följas: 
 
Samråd vintern 2020 
SBN beslutar om granskning våren 2020 
Granskning sommaren 2020 
SBN antar planen hösten 2020 
Laga kraft hösten 2020 
 
Tidplanen förutsätter bl.a. att antagandebeslutet inte överklagas av sakägare eller att 
inga oförutsedda hinder uppkommer. 
 
SBN= Samhällsbyggnadsnämnden 
Om ingen överklagar beslutet att anta detaljplanen vinner den laga kraft cirka en månad efter antagande.  

 
Medverkande i planarbetet 
Följande har medverkat från kommunen: 
Författare av detaljplanen, genomförandefrågor: Frida Läckström, Samhällsbyggnad 
Kartframställan:     Daniel Andersson, Samhällsbyggnad 
Hemsida:      Malin Kolviken, Samhällsbyggnad 
Expediering m.m.      Eva Schröder, Samhällsbyggnad  
VA-frågor      Västvatten 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
 
 
 
 
 
Martin Hellström      Frida Läckström 
Plan- och exploateringschef  Mark- och exploateringsingenjör 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Egenskapsgräns och administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap
GATA Gata, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATUR Naturområde, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

NATURSKYDD 1
Naturområde, Översvämningsyta, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

GÅNGCYKEL Gångväg, Cykelväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

VÄG1
Genomfartsväg, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Kvartersmark
B Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E1
Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

JZ Industri, Verksamheter, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

E2
Avfallsanläggning, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK
Omfattning
)0,0 Högsta byggnadshöjd är angivet värde i meter, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 200 Största byggnadsarea är angivet värde i m², PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e2 200 Största byggnadsarea är angivet värde i m² per fastighet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e3 50% Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet, PBL 4 kap. 11 § 1 st 1 p.
Placering

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

Marken får inte förses med byggnad, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
Endast komplementbyggnad får placeras, PBL 4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utfart

Ø P

ØP Utfartsförbud, PBL 4 kap. 9 §
ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Markreservat för allmännyttiga ändamål

u1
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Kvartersmark, PBL 4 kap. 6 §

u2
Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. Allmän plats, PBL 4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år., PBL 4 kap. 21 §



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr BUN 2020/00002  23 

Anmälan av Beslut fattade å nämndens vägnar 2020-02-27 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-02-17 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17.     
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-02-17 Dnr BUN 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-02-27 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-02-17 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr BUN 2020/00034  24 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-02-27 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
  
Genom förteckning daterad 2020-02-17 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17.     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-02-17 Dnr BUN 2020/00034 

  

 

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 2020-02-27 

Sammanfattning 

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

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

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2020-02-17 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr BUN 2020/00063  25 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-02-27 

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 2020-02-17 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17.     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-02-17 Dnr BUN 2020/00063 

  

 

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 2020-02-27 

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 2020-02-17 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-02-27 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr BUN 266962   26 

Övriga frågor 
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