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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Hörsalen Östrabo Yrkes kl. 08:30 torsdagen den 24 oktober 2019  
  
Ordförande Roger Ekeroos 
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

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

 

I tur att justera: Martin Pettersson (SD) 

Beräknad tid för justering: Måndagen den 28 oktober 2019 

 

2.  Information till nämnd 2019-10-24 
Dnr BUN 2019/00013  

 

1. Chefshalvdag   

 

 

2. Reglering av måltidskostnader för 2019 

 

 

 

3. Förslag till anslagsbindningsnivåer, budget år 2020  

4. Information om effektiviseringsfonden  

 

5. Avropa optioner om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvård i 

Västra Götaland 

 

 

 

08:30-12:00 

Förvaltningschef 

  

13:00-13:30 

Ekonomichef  

Controller 

 

13:30-14:30 

Controller  

 

15:00-15:20 

Skolsköterska med 

medicinskt 

ledningsansvar  
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Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2019-10-24 
Dnr BUN 2019/00014  
 

1. Förvaltningschefen informerar 
 
 

2. Information från tillsynsenheten  
 
 

3. Remiss angående att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet 
med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda 
frånvaro i skolan  
 

4. Inspektionsärenden  
 
 

5. Lokalfrågor  
 
 

6. Barnomsorgskön presenteras digitalt

 
 
 
15:20-15:50 
Förvaltningschef 
 
15:50-16:05 
Administrativ chef   
 
16:05-16:15 
Administrativ chef  
 
 
16:15-16:30 
Administrativ chef  
 
16:30-16:50 
Lokalplanerare  

4.  Information - Ordförande 2019-10-24 
Dnr BUN 2019/00015  
 

1. Ordföranden informerar  
 
Beslutsärenden kl. 14:50-15:00 

 
 
 
16:50-17:00 
Ordförande 

5.  IKT-pedagogisk strategi 
Dnr BUN 2019/00229  

 

6.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-10-24 
Dnr BUN 2019/00002  

 

7.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2019-10-24 
Dnr BUN 2019/00034  

 

8.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2019-10-24   
Dnr BUN 2019/00238  

 

9.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive 
gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-10-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 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 Martin 

Pettersson (SD). Beräknad tid för justering är måndagen den 28 oktober. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Martin Pettersson (SD) till justerande samt  

  

att justering äger rum måndagen den 28 oktober 2019 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-10-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr BUN 2019/00013  2 

Information till nämnd 2019-10-24  

 

1. Chefshalvdag – SKA 

 

2. Reglering av måltidskostnader för 2019  

 

3. Förslag till anslagsbindningsnivåer, budget år 2020  

 

4. Information om effektiviseringsfonden       

 

5. Avropa optioner om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvård i Västra 

Götaland  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till nämnd 2019-10-24 

 

1. Chefshalvdag – SKA 

 

2. Reglering av måltidskostnader för 2019  

 

3. Förslag till anslagsbindningsnivåer, budget år 2020  

 

4. Information om effektiviseringsfonden  

 

5. Avropa optioner om gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvård i Västra 

Götaland 

 

     

      

 

   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-10-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr BUN 2019/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2019-10-24 
 

1. Förvaltningschefen informerar 
  

2. Information från Tillsynsenheten  
  

3. Remiss angående att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet med att 
främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 
  

4. Inspektionsärenden  
  

5. Lokalfrågor  
  

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

 

Information - Förvaltningschef 2019-10-24 
 

1. Förvaltningschefen informerar 
 

2. Information från Tillsynsenheten  
 

3. Remiss ang att upphäva Skolverkets allmänna råd om arbetet med att främja 
närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan 
 

4. Inspektionsärenden  
 

5. Lokalfrågor  
 

6. Barnomsorgskön presenteras digitalt 
 
 

      
     
 
   
 



UDDEVALLA KOMMUN
Barn och utbildning

2019‐02‐26

=>Uppföljning ekonomi och verksamhet =>Arbetsmiljö
=> Planering ekonomi och verksamhet '=>Lokalfrågor
=>Hållbar utveckling

Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Beslutsärenden

Rapport arbetsmiljö Bokslut 2018 med 
verksamhets-
berättelse

Budgetdialog    2020-
2022

Delårsbokslut TI 2019 Internkontroll-rapport 
2019 -deluppföljning 

Rapport arbetsmiljö Delårsbokslut TII 
2019

Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 

Internkontroll-rapport 
2019       och plan 
2020

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

Rapport om 
skolplaceringsproces
sen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud 2020/2021

Styrkort BUN - 
justering av uppdrag 
och målnivåer 

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

Bokslut ekonomi 
(delrapport)

Verksamhets-
berättelse med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd 

Ekonomisk 
uppföljning jan-febr

Drogförebyggande 
arbete 

Delårsrapport T1 med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd

Lärande för hållbar 
utveckling och ISO 
14001 

Controllerrapport 
Central

Delårsrapport TII 
med resultatdialog 
SKA FVL-nämnd

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

Controllerrapport och 
ekonomisk 
uppföljning jan-okt

Kommunens 
aktivitetsansvar

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

Information om 
skolaplaceringsproce
ssen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud

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

Lokalbehov kopplat 
till befolknings-
prognos

Måltidsrapport

Rapport arbetsmiljö

Budgetdialogsmöte 7 
mars 13:00-16:00

Bussresa lokaler Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 
samt översyn av 
stykort (mitten av 
sept)

13 februari 
utbildningsdag bun

ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN   2019

2019

Informationsärenden

Arbetsmöten

Utbildningsdagar
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Pågående ärenden – myndigheter 2019 
Skolinspektionen enskilda elever 

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

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

2019-06-28 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2019-05-31 – Komplettering 
skickas  

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

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

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

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

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

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

2019-08-22 – Beslut att avsluta 
ärendet   

2019-05-27 – Svar på klagomål 
skickas  

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

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

2019-09-02 – Beslut att avsluta 
ärendet  

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

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

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

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

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

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

2019-10-01 – Yttrande med BJ 
skickas till Skolinspektionen  
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Skolinspektionen 2019:7071 Beslut att 
överlämna anmälan till Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB samt till Uddevalla kommun 
(BUN 2019/01106) 

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

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

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

   
Övriga myndigheter  

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
       
       

Pågående ärenden – myndigheter 2018 
Skolinspektionen enskilda elever 

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

2018-05-18 Begäran om 
yttrande 
2018-06-07 – Svar med bilagor 
skickas

2019-05-10 – Beslut att avsluta 
ärendet.  

2019-03-13 – Svar till 
Skolinspektionen skickas  
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2018-10-12 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 7 
december 2018 
2018-12-07 – Svar skickat med 
beslutsjournal 
2019-01-30 – konversation 
mellan rektor och 
Skolinspektionen 
2019-02-05 – Tjänsteanteckning 
2019-02-06 – Uppföljning av 
beslut – svar senast 2019-03-15

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

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

2019-03-25 – Beslut att avsluta 
ärendet. 

2018-11-12 komplettering 
inskickad  

Skolinspektionen 41-2018:9485 Beslut att 
överlämna anmälan mot Uddevalla 
gymnasieskola, Östrabo 1 till Uddevalla 
kommun (BUN 2018/01062) 

2018-11-07 Beslut att lämna 
över anmälan till kommunens 
klagomålshantering med svar 
senast 9 januari

2019-05-24 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2018-12-20 – Svar skickad med 
beslutsjournal  

Skolinspektionen 41-2018:11007 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 

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

2019-04-09 – Beslut att avsluta 
ärendet 

2019-01-11 – Svar skickad med 
beslutsjournal
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Sommarhemsskolans grundsärskola i 
Uddevalla kommun (BUN 2018/01178)

 
 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-10-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr BUN 2019/00015  4 

Information - Ordförande 2019-10-24 

 

1. Ordföranden informerar  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2019-10-24 

 

1. Ordföranden informerar      
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Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-10-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr BUN 2019/00229  5 

IKT-pedagogisk strategi  

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde i april 2019 gavs förvaltningen i uppdrag att utarbeta en 

gemensam plan för lärandeprocesser inom IT. Denna benämns av förvaltningen som 

IKT-pedagogisk strategi. Strategin omfattar alla skolformer och ska ses som ett arbete 

över en femårsperiod.  

 

För att genomföra strategin krävs att denna omsätts i en handlings- och aktivitetsplan. 

Enligt tjänsteskrivelsen föreslås att nämnden, genom beslut, ger förvaltningen i uppdrag 

att utarbeta detta.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14 

IKT-pedagogisk strategi     

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens förslag på IKT-pedagogisk strategi samt  

  

att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en handlings- och aktivitetsplan och 

återredovisa denna vid nämndens sammanträde i maj 2020.     
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Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 

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

 

IKT-pedagogisk strategi 

Sammanfattning 

Vid nämndens sammanträde i april 2019 gavs förvaltningen i uppdrag att utarbeta en 

gemensam plan för lärandeprocesser inom IT. Denna benämns av förvaltningen som 

IKT-pedagogisk strategi. Strategin omfattar alla skolformer och ska ses som ett arbete 

över en femårsperiod.  

För att genomföra strategin krävs att denna omsätts i en handlings- och aktivitetsplan. 

Enligt tjänsteskrivelsen föreslås att nämnden, genom beslut, ger förvaltningen i uppdrag 

att utarbeta detta.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14 

IKT-pedagogisk strategi      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag på IKT-pedagogisk strategi samt  

 

att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en handlings- och aktivitetsplan och 

återredovisa denna vid nämndens sammanträde i maj 2020.     

   

Ärendebeskrivning 

Vid nämndens sammanträde i april 2019 gavs förvaltningen i uppdrag att utarbeta en 

gemensam plan för lärandeprocesser inom IT. Denna benämns av förvaltningen som 

IKT-pedagogisk strategi. Strategin omfattar alla skolformer och ska ses som ett arbete 

över en femårsperiod.  

 

Antalet IT-verktyg för elever inom förvaltningen är betydande med en tydlig 

tyngdpunkt mot grundskola och gymnasieskola. Det finns även ett aktivt arbete med 

IKT-pedagogisk utveckling inom berörda verksamheter. Vid en inventering har det visat 

sig att olika typer av handlingsplaner utarbetats men att det saknas ett 

förvaltningsgemensamt grepp. Därför är det av vikt att utgå från en gemensam strategi 

för att stärka all IKT-pedagogisk utveckling i alla skolformer, med syfte att uppnå en 

högre måluppfyllelse, högre kvalitet samt en effektivare organisation. Strategin ska 

också ses som nödvändig då kraven i styrdokumenten på digitalt lärande på landets 

huvudmän ökar. Strategin ska också kopplas samman med det 

förvaltningsgemensamma SKA-arbetet. 
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I Uddevalla kommun är det initierat ett arbete med storskalig digitalisering som enligt 

en rapport från PWC ska ge stora ekonomiska effektiviseringar på sikt. Det är därför av 

betydelse att nämndens IKT-pedagogiska strategi följer kommunens övriga arbete med 

digitalisering i nära samarbete med kommunens IT-avdelning. 

 

IKT-strategins genomförande ska ses över en femårsperiod då det förutsätter ett 

systematiskt arbete över tid. Strategins genomförande måste även bedömas löpande ur 

ett ekonomiskt perspektiv m h t kostnader som kommer att uppstå. 

 

För att genomföra strategin krävs därför att denna omsätts i en handlings- och 

aktivitetsplan. Enligt tjänsteskrivelsen föreslås därför att nämnden, genom beslut, ger 

förvaltningen i uppdrag att utarbeta detta.  

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos 

Förvaltningschef  

Expediera till 

 



  Dnr BUN 2019/00229 

 

IKT‐pedagogisk strategi för Barn‐ och utbildningsförvaltningen 

i Uddevalla kommun 

 

Omfattande samhällsförändringar öppnar nya möjligheter för skolan att utveckla 
undervisningen och förbereda barn och elever för att leva och verka i ett digitaliserat 
samhälle. Digital kompetens har inom EU lyfts fram som en av de viktigaste framtida 
nyckelkompetenserna för ett vuxen- och yrkesliv.  

En tidsenlig skola ska erbjudas alla barn och elever. En skola i vilken digitaliseringens 
möjligheter såväl i samhällsperspektivet som i det nationella uppdraget tas tillvara så att 
resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.  

Kompetensutveckling, ett kollegialt professionellt lärande, en ändamålsenlig teknik, tillräcklig 
infrastruktur och ett systematiskt kvalitetsarbete stödjer likvärdighet mellan skolorna så att 
alla barn, elever och personal på sikt utvecklar adekvat digital kompetens. 

En framgångsrik utveckling av skolans digitalisering kräver en inriktning och en strategi för 
hur arbetet ska genomföras. Därför beslutade barn- och utbildningsnämnden i maj 2019 att ge 
förvaltningen i uppdrag att utarbeta en förvaltningsövergripande plan för IKT-utvecklingen. 
Strategin är en långsiktig plan som syftar mot högre kvalitet och måluppfyllelse i alla 
skolformer. 

Strategin ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och ska vara förankrad i den 
lokala verksamheten, skollagen och skolans styrdokument. I formuleringarna av mål och 
strategier har hänsyn därför tagits till de nationella IT - strategierna och reviderade 
styrdokumenten för de olika skolformerna. 

 

Undervisning och lärande 

Alla barn och elever ska ges möjlighet att utveckla adekvat digital kompetens för att utifrån 
sina individuella behov, använda och förstå digital teknik, förhålla sig kritiskt och ansvarsfullt 
till medier och information och kunna lösa problem och omsätta idéer i handling. När 
samhället förändras genom en allt snabbare digitalisering så måste också skolans undervisning 
utvecklas och förändras.  

Alla som arbetar med barn och elever måste ha en adekvat digital kompetens och 
tillhandahålla digitala verktyg och digitala läromedel i en inspirerande, innovativ och 
utmanande lärmiljö. En organisation som möjliggör ett professionellt lärande för att utveckla 
nya kompetenser för att utveckla undervisning och lärande måste skapas med målsättning att 
höja den generella IT-kompetensen för medarbetare inom hela förvaltningen.  

Lärandet behöver anpassas med ett inkluderande förhållningssätt så att digitaliseringens 
möjligheter tas tillvara i mötet med de individuella behoven. Digitaliseringen ska också ge  
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tillgång till system som är användarvänliga, effektiviserar undervisning och administration 
och ökar möjligheterna till kollegialt lärande.  

Mål:    

 Alla barn och elever utvecklar en adekvat digital kompetens och har tillgång till 
digitala verktyg, digitala läromedel i en ändamålsenlig digital miljö. 

 Alla medarbetare utvecklar kontinuerligt sin digitala kompetens och använder 
ändamålsenliga digitala verktyg och digitala läromedel i sitt arbete. 

 Undervisning, arbetssätt och arbetsformer utvecklas kontinuerligt med stöd av digitala 
verktyg och digitala läromedel i en ändamålsenlig digital miljö.  

Strategi: 

 Verksamhetscheferna ansvarar för att en likvärdig tillgång till digitala verktyg och 
digitala läromedel samt en ändamålsenlig digital miljö tillhandahålls. 

 Verksamhetscheferna ansvarar för att rektorer får de förutsättningar som krävs för att 
strategiskt leda arbetet med skolans digitalisering. 

 Rektorerna ansvarar för att alla medarbetare får de förutsättningar som krävs för att 
utveckla undervisningen med stöd av digitala verktyg och digitala läromedel i en 
ändamålsenlig miljö. 

“Digitaliseringen av skolan får alltså direkta konsekvenser på klassrumsnivå. Genom att nya 
verktyg förs in i en etablerad praktik förändras förutsättningarna för verksamheten och en 
spänning uppstår mellan praktikens rådande rutiner och användningen av de nya verktygen”.  
(Tallvid, 2015) 

“Ett ständigt pågående förbättringsarbete av undervisningen för att skapa gynnsamma 
lärandemiljöer för eleverna behöver byggas in i organisationen.” (Håkansson & Sundberg, 
2016.) 

 

Professionellt lärande 

En framgångsfaktor för skolans digitalisering för att utveckla undervisning och lärande är en 
kultur för professionellt lärande som involverar alla medarbetare, chefer, och rektorer. Genom 
att arbeta långsiktigt och strategiskt utvecklas kompetens och kunskap kring hur 
digitaliseringen kan utveckla undervisning och lärande. 

Ett professionellt lärande kräver organisatoriska förutsättningar i form av tid, systematik, 
prioriteringar, analyser och reflektioner i en organisation som rektor ansvarar för. 
Verksamhetschef ansvarar för att rektorer får de förutsättningar som krävs i form av 
kompetensutveckling och resurser för att leda arbetet.  
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Mål:  

 Alla medarbetare utvecklar arbetssätt, arbetsformer och undervisning genom ett 
professionellt kollegialt lärande som sker systematiskt och strukturerat tillsammans 
med andra. 

 Rektorerna utvecklar en organisation för professionellt kollegialt lärande på skolan 
genom att ansvara för att nödvändiga förutsättningar ges. 

Strategi: 

 Verksamhetscheferna ansvarar för att förutsättningar ges i form av resurser och 
kompetensutveckling för att utveckla ett professionellt kollegialt lärande i 
verksamheten. 

 Verksamhetscheferna samman med förvaltningschefen ansvarar för att utarbeta en 
plan för relevant gemensam kompetensutveckling. 

 Särskilt fokusera på chefers utveckling att leda digital transformering. 
 Rektorerna leder det strategiska arbetet med att utveckla ett professionellt kollegialt 

lärande i skolan utifrån ett förvaltningsgemensamt perspektiv och likvärdighet. 

“Det handlar om att gå från professionell utveckling till professionellt lärande, att sätta 
eleverna i centrum och fokusera på nödvändiga kunskaper och färdigheter, att genomföra 
systematiska undersökningar av metodernas effektivitet, att vara tydlig med vilka teorier om 
professionalism man utgår ifrån och att engagera alla i det lärande systemet”, (Timperley, 
2014) 

“Det är skolor med bra förutsättningar för lärarna att lära av varandra som snabbast integrerar 
IT i sin verksamhet.” (Larsson & Löwstedt, 2015) 

 

Organisatoriska aspekter kring samverkan 

Digitaliseringen av skolan innebär och kommer att innebära stora förändringar för hur 
undervisning organiseras, vilka resurser och kompetenser som krävs och hur barns och elevers 
lärmiljöer ska organiseras för ett optimalt lärande. För att en önskvärd utveckling ska ske 
måste hela den kommunala organisationen ha en gemensam förståelse för vilka 
förutsättningar och resurser som behövs. 

När personer med pedagogisk, teknisk, ekonomisk och juridisk kompetens samverkar för att 
utveckla skolans digitalisering med kunskapsuppdraget i fokus skapas bättre förutsättningar 
för att utveckla undervisning och lärandemiljöer. 

Genom att skapa forum för styrning, mötesplatser och avsätta tid så skapas förutsättningar för 
samverkan och dialog mellan barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter och 
kommunens IT – avdelning. Olika kompetenser och perspektiv möts, med skollagens och 
läroplanernas uppdrag i fokus. Förvaltningschef, verksamhetschefer, rektorer, pedagoger, 
pedagoger med utvecklingsuppdrag samt kommunens IT-avdelning involveras på olika sätt i 
arbetet och samverkar för att digitalisera skolan och utveckla undervisning och lärande.  
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Skolornas behov av stöd och nära tekniksupport behöver löpande ses över för att uppnå 
önskat resultat. 

Mål  

 Barn- och utbildningsförvaltningen har en tydlig organisation för skolans digitalisering 
med hög kompetens och tydliga roller, ansvar och uppdrag som är välkända för alla 
medarbetare. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen har en organisation för skolans digitalisering med 
olika kompetenser som samverkar i och utanför förvaltningen för stöd till utveckling, 
support, inköp och beställningar. 

Strategi  

 Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att en organisation med hög 
pedagogisk, teknisk, ekonomisk och juridisk kompetens som samverkar för att stödja 
och utveckla skolans digitalisering skapas i samverkan med kommunens IT-enhet. 

 Rektorerna leder strategiskt arbetet genom att skapa en organisation i den egna 
verksamheten som stödjer och utvecklar skolans digitalisering, undervisning och 
lärande. 

“1:1 är inte ett IT - projekt utan ett förändringsprojekt som sträcker sig över flera år och 
innebär en ganska förändring av skolans arbetsorganisation, arbetsprocesser och villkor. 
"(Grönlund, 2014) 

 

Den funktionella IT‐miljön 

En funktionell, relevant digital miljö för undervisning och lärande erbjuder såväl 
gemensamma lösningar som kontinuerlig anpassning utifrån elevers och medarbetares behov. 
Skolans uppdrag ska alltid vara vägledande vid beslut om miljöns utformning och utveckling.   

Den digitala miljön ska möjliggöra såväl tidsenlig undervisning och lärande, som 
yrkesutövning och administration på ett rättssäkert och funktionellt sätt. En IT-miljö måste 
därför utformas både utifrån en gemensam bas samt att den också stödjer skilda behov och 
intressen utan att undervisningskvalitet och säkerhet äventyras.  

De gemensamma lösningarna bidrar med struktur, effektivitet, och sammanhang. 
Möjligheterna till anpassningar ökar förutsättningarna för kreativitet, digitalt skapande och 
språkutveckling. IT-miljön stödjer barns, elevers och personals tillgång till digitala 
hjälpmedel och ger förutsättningar för kvalitativ och effektiv dokumentation av barns och 
elevers utveckling.  

Lärande och arbete blir genom digitaliseringen mer verktygs- och platsoberoende. Barn- och 
utbildningsförvaltningen eftersträvar därför en digital miljö som elever och medarbetare kan 
ges tillgång till för lärande och yrkes- och myndighetsutövning oavsett tid, rum och digitalt 
verktyg.  
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Mål:  

 Alla barn, elever och medarbetare har tillgång till infrastruktur, digitala verktyg, 
digitala läromedel och en god digital miljö med skollagens och läroplanernas uppdrag 
som grund. 

 Alla elever och medarbetare har tillgång till sin digitala miljö för lärande, yrkes- och 
myndighetsutövning oavsett tid, rum och verktyg. 

 Administrativa system liksom pedagogiska system och molntjänster är tillgängliga via 
en inloggning (”singel sign on”) för alla användare. 

Strategi: 

 Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklar i samverkan med kommunens IT - 
ansvariga och leverantörer en möjliggörande, tillgänglig, stabil och säker digital miljö. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att alla medarbetare, barn och elever 
har en likvärdig, ändamålsenlig tillgång till digitala verktyg, digitala läromedel och 
digital miljö. 

 Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklar en egen förvaltningsövergripande digital 
testmiljö samman med kommunens IT-enhet i syfte att ligga i framkant med den 
digitala utveckling som sker nationellt och internationellt. 

 

Barn‐ och utbildningsförvaltningen och kommunens arbete med 

digital transformering 

Samhällets digitalisering förutsätter en adekvat digital kompetens och förmåga att följa med i 
den digitala utvecklingen, för att kunna leva och verka kreativt, innovativt och medskapande.  
Internets vidgar skolans arena för lärande genom att utbyte med det omgivande samhället 
förenklas och nya möjligheter uppstår. Utvecklingen av e-tjänster och automatisering ger 
förutsättningar till ökad effektivitet, delaktighet, kvalitet och tillgänglighet. 

Uddevalla kommun har initierat ett kommungemensamt arbete med digital transformering och 
automatisering i syfte att höja kvaliteten och öka effektiviseringar. Det är därför av vikt att 
arbetet med IKT inom barn- och utbildningsförvaltningen är synkroniserat med kommunens 
arbete i syfte att tillvarata andra verksamheters erfarenheter, utan att förvaltningens egna 
behov äventyras. 

Mål:  

 Alla barn och elever utvecklar kontinuerligt sin förmåga att med ett kritiskt och 
ansvarsfullt förhållningssätt använda internet som en viktig arena för lärande och 
utveckling 

 Alla medarbetare utvecklar kontinuerligt sin förmåga att använda internet och det 
omgivande samhället som en viktig arena för barns och elevers lärande och handleder 
barn och elever i informationssökning och källkritik på nätet 
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 Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklar sin digitalisering och ökar andelen e-
tjänster och digital kommunikation med vårdnadshavare och medborgare i det 
omgivande samhället  

 Barn- och utbildningsförvaltningen samordnar utvecklingsarbetet med det 
kommunövergripande arbetet med digital transformering.  

Strategi: 

 Rektorerna ansvarar för att alla medarbetare ges förutsättningar att delta i 
kompetensutveckling i användning av internet, informationssökning och källkritik för 
barn och elevers säkerhet och integritet.  

 Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för att kommunens arbete med digital 
utveckling följs och att andelen e-tjänster och automatiserade processer ökar, så att 
extern och intern kommunikation med det omgivande samhället utvecklas med stöd av 
digitala verktyg. 

 Verksamhetschefer ansvarar för att rektorerna aktivt tar del och använder de digitala 
verktyg som utvecklas. 
 

Hållbar utveckling 

Digitaliseringen av skolan driver utvecklingen framåt och ställer stora krav på en 
resursanvändning som ska möjliggöra och stödja skolutveckling i ständig förändring. 
Ekonomiska medel, personal, kompetens, digitala verktyg, lokaler och infrastruktur är några 
av dessa resurser. 

Hållbar resursanvändning innebär att man, med stöd av skollagen och läroplanernas uppdrag, 
fattar de ekonomiskt mest fördelaktiga besluten för verksamheten.  

Skolans digitalisering i ett hållbarhetsperspektiv kräver att många aspekter ska beaktas: 

 produkters livslängd, pris, funktioner samt behov av service och licenser.  
 Arbets- och undervisningstid, kompetensutvecklingsbehov samt befintlig kompetens 

för pedagogisk utveckling 
 hantering av utrustning och systemförvaltning.  

En långsiktig strategisk planering med syfte att använda de resurser man förfogar över på ett 
effektivt sätt så att de skapar största möjliga nytta för barn och elever blir därför central.  

Upphandlingar och ändamålsenliga avtal med kompetenta leverantörer och samarbetspartners 
är en viktig del i arbetet. Att upphandla kräver därför en mycket god beställarkompetens i 
verksamheten, vilken uppnås genom att olika nivåer, roller och funktioner samarbetar, 
samverkar och bidrar med sina respektive sakkunskaper i arbetet tillsammans med 
kommunens IT-avdelning.  
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Mål:  

 Barn- och utbildningsförvaltningen använder de ekonomiska resurserna för skolans 
digitalisering kostnadseffektivt så att största möjliga mervärde skapas i förhållande till 
skollagens och läroplanernas uppdrag 

 Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklar en hög beställarkompetens för 
genomförande av upphandlingar och uppföljning av avtal 

 Strategi Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar strategiskt och medvetet med 
skolans digitalisering, genom att ha skollagens och läroplanernas uppdrag i fokus, för 
en hållbar resursanvändning   

 Barn- och utbildningsförvaltningen utvecklar en hållbar resursanvändning genom 
systematik, långsiktighet och medvetna prioriteringar där olika kompetenser 
samverkar med varandra och kommunens IT-enhet. 

 

Systematiskt kvalitetsarbete (SKA) 

Genom att arbeta systematiskt och kontinuerligt följa upp arbetet, analysera resultaten i 
förhållande till målen och prioritera utvecklings- och problemområden utvecklas undervisning 
och lärande. 

Digitaliseringen av skolan ska integreras i det systematiska kvalitetsarbetet genom planering, 
löpande uppföljning och utvärdering av arbetet. Genom att identifiera utvecklings- och 
problemområden kan relevanta och viktiga områden prioriteras så att rätt åtgärder kan vidtas. 

I den förvaltningsgemensamma modellen för SKA beskrivs de olika nivåerna i styrkedjan 
samt hur uppföljning och analys ska flöda genom styrkedjan. För att skapa likvärdiga 
förutsättningar för skolans digitalisering ska detta integreras i det systematiska 
kvalitetsarbetet. I det systematiska kvalitetsarbetet beskrivs och analyseras processerna med 
att digitalisera skolan hur lärares och rektorers kompetens utvecklas samt hur skolans 
digitalisering påverkar barns och elevers lärande.  

Mål: 

 En verksamhetsspecifik handlingsplan för varje skola och förskola hur IKT-strategin i 
Uddevalla kommun ska införlivas och redovisas inom ramen för det systematiska 
kvalitetsarbetet.  

 Barn- och utbildningsförvaltningen följer löpande upp mål och strategier i IKT-
strategin genom att resultat, identifierade utvecklingsområden och prioriterade 
åtgärder för fortsatt arbete redovisas i huvudmannens årliga kvalitetsredovisning.  

Strategi: 

 Verksamhetscheferna ansvarar för att skolans digitalisering blir en integrerad del av 
skolans och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete 

 Verksamhetscheferna ansvarar för att relevanta analysunderlag finns att tillgå, så att 
rätt åtgärder kan vidtas, för en fortsatt utveckling av undervisning och lärande med 
stöd av digitala verktyg. 
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“Genom ett systematiskt kvalitetsarbete blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras 
och utvecklas, när och hur olika insatser ska genomföras och vem som ansvarar för vad. Allas 
delaktighet är grundläggande i det systematiska kvalitetsarbetet. (Skolverket, 2012) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr BUN 2019/00002  6 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-10-24 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-10-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-10-14 Dnr BUN 2019/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-10-24 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-10-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-10-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-10-24 

Sammanfattning 

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

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

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2019-10-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-10-14 Dnr BUN 2019/00034 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

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

som känner sig kränkt 2019-10-24 

Sammanfattning 

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

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

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2019-10-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-10-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2019-10-24   

Sammanfattning 

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

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

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2019-10-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-10-14 Dnr BUN 2019/00238 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2019-10-24   

Sammanfattning 

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

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

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2019-10-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-14.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-10-24 
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Övriga frågor 
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