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2.  Information till nämnd 2019-02-28 
Dnr BUN 2019/00013  
 

1. Verksamhetsberättelse 2018 Barn och utbildningsnämnden 
 
 
 

2. Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen 
samt ärenden från BEO och Skolinspektionen ht. 2018 

 
 

 
3. Information om Västerskolans framtida organisation från läsåret 

2019/2020 
 
 
 
 

 
4. Delrapport sociala investeringsfonden - förstärkt och samordnat 

familjestöd 2015-2019 
 
 

5. Uppföljning av studie- och yrkesvägledning 
 
 
 

6. Budgetdialog 
 

 
 
 
08:40-10:30 inkl. 
fika  
Verksamhetschefer 
 
10:30-11:30 
Administrativ chef  
Rektor 
Dalabergsskolan  
 
11:30-12:15 
Förvaltningschef  
Verksamhetschef 
grundskola  
Rektorer 
Västerskolan  
  
13:15-13:35 
Enhetschef 
socialtjänsten  
 
13:35-13:55 
Enhetschef 
Vuxenutbildningen  
 
14:00-14:20 
Controller BUN  
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Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2019-02-28 
Dnr BUN 2019/00014  
 

1. Lokalfrågor 
- Förstudie Ljungskileskolan  

 
2. Förvaltningschefen informerar  
- Faktura Kunskapsförbundet Väst 
- Lägesrapport nya organisationen elevhälsan   
- Lägesrapport systematiskt kvalitetsarbete 
 
3. Inspektionsärenden 

 
 

4. Barnomsorgskön 

 
 
 
15:10-15:30 
Lokalplanerare 
 
15:30-15:50 
Förvaltningschef  
 
 
 
15:50-16:00 
Administrativ chef 
 
Presenteras digitalt  
 

4. Information - Ordförande 2019-02-28 
Dnr BUN 2019/00015  
 

1. Lokalförsörjningsplan 
 

2. Information från Skolverkskonferens i Bengtsfors 
 

Beslutsärenden Kl. 14:40-15:10 

16:00-16:20 

5.  Medborgarförslag från V.L. om skolmat 
Dnr BUN 2018/01107  

Nämndsekreterare  

6.  Västerskolans organisation från läsåret 2019/2020  
Dnr BUN 2018/01039  

Förvaltningschef  

7.  Verksamhetsberättelse 2018 Barn och utbildningsnämnden  
Dnr BUN 2019/00019  

Utredare  

8.  Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2018 
Dnr BUN 2019/00087  

Tf Verksamhetschef 
barn- och elevhälsa 

9.  Delrapport sociala investeringsfonden - förstärkt och samordnat 
familjestöd 2015-2019 
Dnr BUN 2019/00204  

Enhetschef 
Socialtjänsten  
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10.  Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen 
samt ärenden från BEO och Skolinspektionen ht. 2018 
Dnr BUN 2019/00160  

Administrativ chef  

11.  Val av politiska representanter på Uddevalla gymnasieskolas lokala 
program- och yrkesråd vt 2019 
Dnr BUN 2019/00161  

Nämndsekreterare 

12.  Samhällsbyggnadsnämndens remiss - Samrådshandlingar rörande 
detaljplan; Sunningebergen 
Dnr BUN 2019/00156  

Lokalplanerare  

13.  Ärende om barn och utbildningsnämndens sammanträden ska vara 
öppna eller stängda  
Dnr BUN 2019/00188  

Nämndsekreterare 

14.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-02-28 
Dnr BUN 2019/00002  

Nämndsekreterare 

15.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2019-02-28 
Dnr BUN 2019/00034  

Nämndsekreterare 

16.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2019-02-28   
Dnr BUN 2019/00238  

Nämndsekreterare 

17.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

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

§ 17 Dnr BUN 266876   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 5 mars 2019.      

                                     

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Sonny Persson (S) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 5 mars 2019 

      

      

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr BUN 2019/00013  2 

Information till nämnd 2019-02-28 

 

1. Verksamhetsberättelse 2018 Barn och utbildningsnämnden 

 

2. Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen samt ärenden 

från BEO och Skolinspektionen ht. 2018 

 

3. Information om Västerskolans organisation från läsåret 2019/2020 

 

4. Delrapport sociala investeringsfonden - förstärkt och samordnat familjestöd 

2015-2019 

 

5. Uppföljning av studie- och yrkesvägledning 

 

6. Budgetdialog 

      

      

      

      

      

      

      

 





 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr BUN 2019/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2019-02-28 

 

1. Lokalfrågor  

- Förstudie Ljungskileskolan  

  

2. Förvaltningschefen informerar  

- Faktura Kunskapsförbundet Väst 

- Lägesrapport nya organisationen elevhälsan   

- Lägesrapport systematiskt kvalitetsarbete 

 

3. Inspektionsärenden 

 

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

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

2019-01-11 – Svar skickad med 
beslutsjournal 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr BUN 2019/00015 4  

Information - Ordförande 2019-02-28 

 

1. Lokalförsörjningsplan 

 

2. Information från Skolverkskonferens i Bengtsfors 

  

     

      

      

      

   

   

  

      

 





 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr BUN 2018/01107  5 

Medborgarförslag från V.L. om skolmat 

Sammanfattning 

  har lämnat in ett medborgarförslag om att det ska serveras godare mat i 

skolan så att eleverna inte går hungriga i skolan och då också lär sig bättre.  

 

Kommunfullmäktig beslutade 2018-11-14 att överlåta till barn och utbildningsnämnden 

att besluta i ärendet. Eftersom barn och utbildningsnämnden inte är ansvarig för 

matproduktionen, utan beställer den av samhällsbyggnadsnämnden har förvaltningen 

inhämtat ett tjänstemannautlåtande från enhetschef för måltidsservice grundskola.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-02-04 

Medborgarförslag om skolmat  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2018-11-14 § 290       

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på   medborgarförslag om godare skolmat hänvisa  till 

att föra fram sina synpunkter och önskemål till sin skolas matråd och elevråd.      

      

 







Medborgarförslagets ärende: 
Skolan 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag tycker att det måste bli godare mat i skolan för att om det inte blir godare mat i skolan så är det 
personer som behöver gå hungriga i skolan. Jag tror att alla personer lär sig bättre när de är mätta. 
 
Dagens datum: 
fredag 12 oktober 2018 
 
Namn: 

  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2018-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 290 Dnr KS 2018/00706  

Medborgarförslag från   om skolmat 

                              

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2018-11-19 

Elving Andersson, Sonny Persson, Rolf Jonsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-11-19 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2018-11-21 

Barn och utbildningsnämnden 

  

  

 

      

 



 

 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr BUN 2018/01039  6 

Västerskolans organisation från läsåret 2019/2020  

Sammanfattning 
Förslag till organisering av Västerskolans framtida organisation är föranlett av det 
ordförandeuppdrag som gavs i januari 2019 till förvaltningen enligt följande:  
 
”Ordföranden ger förvaltningen i uppdrag att till februarinämnden ta fram ett 
kompromissförslag på Västerskolans problematik kring organisation och profil 
tillsammans med politiken.” 
 
Förvaltningen har därför utifrån uppdraget belyst följande två huvudsakliga perspektiv:  
 

- Ta fram ett förslag på en väl fungerande skolorganisering i årskurser för 
Västerskolan i förhållande till förutsättningar för ekonomi, pedagogik och 
lokalförutsättningar för Uddevalla grundskola som helhet. 

 
- Ta fram en inre organisation utifrån de förutsättningar som ovan nämnda 

skolorganisation ger, med hänsyn taget till Västers möjlighet att bedriva 
befintlig och framtida profilering i musik i syfte att denna profil även ska kunna 
bedrivas i framtiden.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-02-19 
Delredovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag - Västerskolan december 
2018 
Delredovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag - Västerskolan november 
2018  
Bilaga - Kostnader Västerskolan till Delredovisning av barn och utbildningsnämndens 
uppdrag - Västerskolan november 2018                                

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens redovisning 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen organisera 
Västerskolan från och med läsåret 19/20 i två enheter - årskurs 6-7 samt årkurs 8-9.      
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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  
 

 
 

Delredovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag - 

Västerskolan december 2018 

 

Bakgrund 

 

På oktobernämnden, efter muntlig redovisning, fick förvaltningen i uppdrag att 

precisera den merkostnad nuvarande organisation på Västerskolan innebär med 

anledning av musikprofilen. 

Nedan är en beräkning på vad enbart den utökade timplanen/undervisningstiden per 

vecka kostar. 

En mer detaljerad beräkning i samband med slutredovisning av förvaltningens uppdrag 

ska innehålla overheadkostnader, skolskjutskostnader och andra kostnader. I denna 

delredovisning belyses den största kostnaden-den utökade timplanen för 

musikklasserna.  

Förvaltningen fick även i uppdrag att belysa både positiva och negativa faktorer att 

bedriva en musikprofil. 

Vid nämndens sammanträde 22 november fick förvaltningen i uppdrag att belysa 

konsekvenserna av en förlängd/förskjuten skoldag. Bakgrunden till uppdraget var 

tidigare redovisningar från förvaltningen som tydligt påvisar att skolans idrottssal är en 

s k trång sektor, samt där kommande förändringar i timplanen för ämnet idrott 

ytterligare försvårar problematiken. 

 

Kostnadsberäkning 

 

Tabell nr 1 visar kostnaden för musikprofilen under innevarande läsår – från år 4-9. 

Tabell nr 2 visar på samma sätt kostnaderna för läsåret 19/20, då matematik och idrott 

ökar i timplanen på bekostnad av Elevens val.  

Musikprofilen har tidigare möjliggjorts genom tid i första hand från elevens val men 

även genom utökad timplan i ämnet musik. Timplanen för 19/20 innebär att 

musikprofilen kostar ännu mer i form av utökad timplan för att kunna bedriva 

musikprofilen i nuvarande form. 

 

Tabell 1. Merkostnad musikklass 18/19 

 

Kostnad/elev, 

Väster 

musikklass, 

minuter* 

Väster 

musikklass, 

 
Väster Väster 

*Utökad 

timplan 

musik, 

minuter 

Merkostnad 

musikklass 
kr 

 
minuter kr 

4 1385 1300270,588  1295 1 215 776 90 84 494 

5 1405 1319047,059  1315 1 234 553 90 84 494 

6 1495 1403541,176  1405 1 319 047 90 84 494 

7 1460 1370682,353  1420 1 333 129 40 37 553 
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8 1460 1370682,353  1420 1 333 129 40 37 553 

9 1460 1370682,353  1420 1 333 129 40 37 553 

   
 
  

390 366 141 

 

Tabell 2. Merkostnad musikklass 19/20 

 

Kostnad/elev, 

Väster 

musikklass, 

minuter* 

Väster 

musikklass, 
Väster Väster 

*Utökad 

timplan 

minuter 

Merkostnad 

musikklass 
kr minuter kr 

4 1415 1328435,294 1295 1 215 776 120 112 659 

5 1435 1347211,765 1315 1 234 553 120 112 659 

6 1525 1431705,882 1405 1 319 047 120 112 659 

7 1570 1473952,941 1420 1 333 129 120 140 824 

8 1570 1473952,941 1420 1 333 129 120 140 824 

9 1570 1473952,941 1420 1 333 129 120 140 824 

     
720 760 447 

 
 

Olika bedömda aspekter med musikprofil 
 

Positiva aspekter med musikprofil 

 

- Musikklasserna har en högre måluppfyllelse än övriga klasser på Väster. Dels är 

det med få undantag hög studiemotivation och en mycket god studiero i 

klasserna över tid. 

- Samtliga elever i dessa klasser har fått göra ett val med positiv utgång. De går i 

klasser med betydligt färre elever i genomsnitt jämfört med övriga klasser på 

Väster och i kommunens övriga skolor. 

- Ovanstående bedöms bidra till en positiv känsla hos de elever som har förmånen 

att få gå i musikklass eller hos de föräldrar vars barn antagits. 

- Ökad attraktivitet att undervisa i klasser med musikprofil. 

- En profil, vilken profil det än må vara, kan utgöra en del av ”den goda 

berättelsen” som gör en skola framgångsrik med en positiv image 

 

Negativa aspekter med musikprofil 

 

- De ökade kostnaderna enligt ovan. Fördyring finns redan innevarande läsår från 

19/20 beräknas kostnaden bli mer än dubbelt så mycket. Lågt räknat är det med 
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nya timplanens förändringar en kostnad som motsvarar 75% av en lärartjänst 

årligen. Västerskolan har inga extra medel för att finansiera detta. I praktiken 

blir konsekvensen att övriga elever på Västerskolan finansierar 

musikklasselevernas utökade timplan och låga elevantal per klass. 

- Likvärdigheten, som är ett av grunduppdragen i skollagen och svensk skola, kan 

inte anses fullgod på Västerskolan. Möjligheten till god utbildning, studiero och 

därmed höga betyg är inte lika stor för elever på Västerskolan som inte går i 

musikklass. 

- Antagning genom färdighetsprov till musikklassen kringgår närhetsprincipen 

och möjliggör plats på en skola där resultaten över tid varit högre än på övriga 

skolor i Uddevalla. Det försvårar möjligheten för övriga skolor att bibehålla en 

blandning av elever med olika bakgrund och förutsättningar. Av dessa skäl 

bedöms risken för segregation att öka. 

- Skolor som under budgetåret fastställt en organisation baserat på ett antaget 

antal elever riskerar att drabbas av frånfall som ej kompenseras då elev/elever 

antas till Västers musikklass. 

- Antagningsförfarandet genom färdighetsprov är i direkt konflikt med 

närhetsprincipen. Då eleverna kommer från flertalet skolor så tillskapas behovet 

av en extra klass på Väster i varje årskurs. Färre elever kan därmed tas emot från 

upptagningsområdet vilket leder till att vi årligen måste anvisa inflyttande elever 

till andra skolor än den som är närmast hemmet vilket bedöms vara en försämrad 

samhällsservice.  

 

Konsekvenser av en förlängd/förskjuten skoldag 

Vid nämndens sammanträde 22 november fick förvaltningen i uppdrag att 

belysa konsekvenserna av en förlängd/förskjuten skoldag. Bakgrunden till 

uppdraget var tidigare beslut i nämnden samt redovisningar från förvaltningen 

som tydligt påvisar att skolans idrottssal är en s k trång sektor, samt där 

kommande förändringar i timplanen för ämnet idrott ytterligare försvårar 

problematiken att rymma idrottsundervisningen. 

 

Förvaltningen har, tillsammans med Västerskolans ledning, bedömt både 

positiva och negativa konsekvenser av en förlängd skoldag. Dessa redovisas i 

punktform nedan. 

 

Nuvarande skoldag bedrivs mellan 8.15 och 16.00 i 19 klasser, vilket redan i 

nuläget påverkar elevernas möjligheter till att resa med reguljärtrafikerad buss 

till skolan. 

Förvaltningen bedömer att en förskjuten skoldag skulle innebära att schemat 

behöver sträckas till ca 18.00.  
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Positiva konsekvenser 

 

- Bättre förutsättningar att kunna schemalägga idrotten utifrån utökad timplan i 

idrottsämnet med en rimlig schemabeläggning i idrottshallen. 

- Fler elever får idrott i en idrottshall inom skolans område. 

- Tryggare situation i samband med idrottslektion och ombyte utifrån ett schema 

med luft mellan olika klasser lektionspass. 

 

Negativa konsekvenser 

 

- En förskjuten skoldag bedöms riskera elevers möjligheter till andra 

fritidsaktiviteter, så som t ex idrottsaktiviteter, Kulturskolan, fritidsgården mm. 

- Tydligt försämrade förutsättningar till samarbete och gemensamt arbete på 

skolan då personal inte längre bedöms kunna ha gemensamma mötestider 

- Ökade kostnader då för övrig personal som behöver finnas till hands under en 

längre tid (e x socialpedagoger, rastvärdar, kökspersonal, vaktmästare, 

bibliotekarie och elevhälsopersonal)  

- Risk för ökade kostnader för skolskjutsar för elever som är i behov av detta. 

- Risk att en förskjuten skoldag påverkar attraktiviteten vid nyanställningar 

- Risk för ökade kostnader för måltider 

- Ökade svårigheter att samordna modersmålsundervisningen 

 

Långsiktig användning av Vita Huset 

 

Förvaltningen har också uppdrag att belysa en långsiktig användning av del 

lokaler som kallas Vita Huset.  

Då tidigare redovisningar har påvisat problemen med skolans idrottshall har 

förvaltningen undersökt alternativ för en långsiktig användning av lokalerna som 

inte fordrar idrottsundervisning. Utifrån skolans uppdrag med ett tydligt 

elevfokus ser förvaltningen en möjlighet att stärka och utveckla Källans 

nuvarande verksamhet mot bakgrund av följande huvudfaktorer: 

 

 

- Elever som av andra kommuner placeras på HVB-hem och familjehem har idag 

långa skolavbrott p g av lokalbristen och bristen på den  placerande kommunens 

dokumentation kring elevens behov.  

- Uddevalla grundskola  måste för att uppfylla skollagens krav på omedelbar 

skolplacering och adekvat undervisning tillskapa en verksamhet i Källans 

organisation som säkerställer kartläggning av elevens behov tillika undervisning 

utan dröjsmål från det att eleven placerats i vår kommun.  

- Verksamheten har fokus att arbeta med att öka skolnärvaron för hemmasittare 

och de elever som har hög och problematisk frånvaro. 
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Nuvarande lokallösning och verksamhet på Källan innebär att detta inte fullt ut 

kan genomföras i enlighet ovanstående.  

Huvudsakligen omfattar verksamheten den målgrupp av elever vars 

hemkommuner köper plats både på boende och skola. 

En utvecklad verksamhet vid Källans kommer sålunda i hög utsträckning vara 

finansierad av andra medel än kommunens egna samt skapa förutsättningar att 

fler elever når målen. 

Förvaltningen arbetar också med kommande utmaningar kring storskaliga 

effektiviseringar i alla verksamheter. Ett förslag som i nuläget diskuteras är en 

mer utvecklad och samordnad modersmålsundervisning än idag där Uddevalla 

kommun skapar en organisation som samarbetar med andra kommuner inom 

Fyrbodal. Detta samarbete kan ske i form att distansundervisning vilket idag 

medges inom lagstiftningen. Ett sådant samarbete kan ge mindre kommuner 

tillgång till fler språk till en lägre kostnad. En framtida modersmålsundervisning 

bedöms initialt kunna vara ett långsiktigt alternativ för lokalerna i Vita Huset. 

 

Västerskolan i ett övergripande förvaltningsperspektiv 

 

Förvaltningen har nyligen presenterat en reviderad grundskoleutredning vilket 

ska ligga till grund för kommande investeringar i nybyggnationer samt 

ombyggnationer. I nuläget råder stor platsbrist inom grundskolan vilket medför 

olika typer av problem och påverkar både trygghet och studiero, måluppfyllelse 

samt nämndens och kommunens ekonomi negativt.  

Det är därför av stor vikt att Västerskolans framtida struktur och innehåll ses i 

ett förvaltningsövergripande perspektiv i syfte att optimera förvaltningens 

organisation, ekonomi samt lokalanvändning.  

Förvaltningen föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att belysa 

ett övergripande perspektiv i slutredovisningen av Västerskolans framtida 

verksamhet. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos, förvaltningschef 
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Delredovisning av barn- och utbildningsnämndens uppdrag - 

Västerskolan november 2018 

 

Bakgrund 

 

På oktobernämnden, efter muntlig redovisning, fick förvaltningen i uppdrag att 

precisera den merkostnad nuvarande organisation på Västerskolan innebär med 

anledning av musikprofilen. 

Nedan är en beräkning på vad enbart den utökade timplanen/undervisningstiden per 

vecka kostar. 

En mer detaljerad beräkning i samband med slutredovisning av förvaltningens uppdrag 

ska innehålla overheadkostnader, skolskjutskostnader och andra kostnader. I denna 

delredovisning belyses den största kostnaden-den utökade timplanen för 

musikklasserna.  

Förvaltningen fick även i uppdrag att belysa både positiva och negativa faktorer att 

bedriva en musikprofil. 

 

Kostnadsberäkning 

 

Tabell nr 1 visar kostnaden för musikprofilen under innevarande läsår – från år 4-9. 

Tabell nr 2 visar på samma sätt kostnaderna för läsåret 19/20, då matematik och idrott 

ökar i timplanen på bekostnad av Elevens val.  

Musikprofilen har tidigare möjliggjorts genom tid i första hand från elevens val men 

även genom utökad timplan i ämnet musik. Timplanen för 19/20 innebär att 

musikprofilen kostar ännu mer i form av utökad timplan för att kunna bedriva 

musikprofilen i nuvarande form. 

 

Tabell 1. Merkostnad musikklass 18/19 

 

Kostnad/elev, 

Väster 

musikklass, 

minuter* 

Väster 

musikklass, 

 
Väster Väster 

*Utökad 

timplan 

musik, 

minuter 

Merkostnad 

musikklass 
kr 

 
minuter kr 

4 1385 1300270,588  1295 1 215 776 90 84 494 

5 1405 1319047,059  1315 1 234 553 90 84 494 

6 1495 1403541,176  1405 1 319 047 90 84 494 

7 1460 1370682,353  1420 1 333 129 40 37 553 

8 1460 1370682,353  1420 1 333 129 40 37 553 

9 1460 1370682,353  1420 1 333 129 40 37 553 

   
 
  

390 366 141 
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Tabell 2. Merkostnad musikklass 19/20 

 

Kostnad/elev, 

Väster 

musikklass, 

minuter* 

Väster 

musikklass, 
Väster Väster 

*Utökad 

timplan 

minuter 

Merkostnad 

musikklass 
kr minuter kr 

4 1415 1328435,294 1295 1 215 776 120 112 659 

5 1435 1347211,765 1315 1 234 553 120 112 659 

6 1525 1431705,882 1405 1 319 047 120 112 659 

7 1570 1473952,941 1420 1 333 129 120 140 824 

8 1570 1473952,941 1420 1 333 129 120 140 824 

9 1570 1473952,941 1420 1 333 129 120 140 824 

     
720 760 447 

 
 

Olika bedömda aspekter med musikprofil 
 

Positiva aspekter med musikprofil 

 

- Musikklasserna har en högre måluppfyllelse än övriga klasser på Väster. Dels är 

det med få undantag hög studiemotivation och en mycket god studiero i 

klasserna över tid. 

- Samtliga elever i dessa klasser har fått göra ett val med positiv utgång. De går i 

klasser med betydligt färre elever i genomsnitt jämfört med övriga klasser på 

Väster och i kommunens övriga skolor. 

- Ovanstående bedöms bidra till en positiv känsla hos de elever som har förmånen 

att få gå i musikklass eller hos de föräldrar vars barn antagits. 

- Ökad attraktivitet att undervisa i klasser med musikprofil. 

- En profil, vilken profil det än må vara, kan utgöra en del av ”den goda 

berättelsen” som gör en skola framgångsrik med en positiv image 

 

Negativa aspekter med musikprofil 

 

- De ökade kostnaderna enligt ovan. Fördyring finns redan innevarande läsår från 

19/20 beräknas kostnaden bli mer än dubbelt så mycket. Lågt räknat är det med 

nya timplanens förändringar en kostnad som motsvarar 75% av en lärartjänst 

årligen. Västerskolan har inga extra medel för att finansiera detta. I praktiken 

blir konsekvensen att övriga elever på Västerskolan finansierar 

musikklasselevernas utökade timplan och låga elevantal per klass. 
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- Likvärdigheten, som är ett av grunduppdragen i skollagen och svensk skola, kan 

inte anses fullgod på Västerskolan. Möjligheten till god utbildning, studiero och 

därmed höga betyg är inte lika stor för elever på Västerskolan som inte går i 

musikklass. 

- Antagning genom färdighetsprov till musikklassen kringgår närhetsprincipen 

och möjliggör plats på en skola där resultaten över tid varit högre än på övriga 

skolor i Uddevalla. Det försvårar möjligheten för övriga skolor att bibehålla en 

blandning av elever med olika bakgrund och förutsättningar. Av dessa skäl 

bedöms risken för segregation att öka. 

- Skolor som under budgetåret fastställt en organisation baserat på ett antaget 

antal elever riskerar att drabbas av frånfall som ej kompenseras då elev/elever 

antas till Västers musikklass. 

- Antagningsförfarandet genom färdighetsprov är i direkt konflikt med 

närhetsprincipen. Då eleverna kommer från flertalet skolor så tillskapas behovet 

av en extra klass på Väster i varje årskurs. Färre elever kan därmed tas emot från 

upptagningsområdet vilket leder till att vi årligen måste anvisa inflyttande elever 

till andra skolor än den som är närmast hemmet vilket bedöms vara en försämrad 

samhällsservice.  

 

 

Peter Madsen  

 

 



18/19
Väster 
musikklass, Väster Väster Kostnader Väster 18/19 

kr minuter kr

4 1385 866847,0588 1295 810 518 90 56 329
5 1405 879364,7059 1315 823 035 90 56 329
6 1495 935694,1176 1405 879 365 90 56 329
7 1460 913788,2353 1420 888 753 40 25 035
8 1460 913788,2353 1420 888 753 40 25 035
9 1460 913788,2353 1420 888 753 40 25 035

244 094

19/20
Väster 
musikklass, Väster Väster Kostnader Väster 19/20 Lärartjänst mht timplaneförändringar

kr minuter kr Kvarstår : räkna ut skillnaden i halvklasser m.m...
4 1415 885623,5294 1295 810 518 120 75 106
5 1435 898141,1765 1315 823 035 120 75 106
6 1525 954470,5882 1405 879 365 120 75 106 Medellön ?
7 1570 982635,2941 1420 888 753 120 93 882
8 1570 982635,2941 1420 888 753 120 93 882
9 1570 982635,2941 1420 888 753 120 93 882

506 965

Lärartäthet
Väster 
musikklass, Väster Väster Antal elever/lärare i musikkklass jmf övriga klasser
kr minuter kr

4
5
6
7
8
9

elever/lär
are Väster musikklass, 

*Utökad 
timplan 
minuter

Merkostnad musikklass

Kostnad/
elev,

Väster musikklass, 
minuter*

*Utökad 
timplan 
minuter

Merkostnad musikklass

Väster musikklass, 
minuter*

Kostnad/
elev,

*Utökad 
timplan 
minuter

Merkostnad musikklass
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Verksamhetsberättelse 2018 Barn och utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd lämna en 

verksamhetsberättelse enligt av kommunen fastställd mall. Denna ska innehålla en 

uppföljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat utifrån prioriterade 

områden, uppdrag och mått i nämndens styrkort.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse daterad 2019-01-28 

Barn och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2018 inklusive bilagor.      

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna verksamhetsberättelse för 2018. 
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1 Avsnitt 1 

 

Årets händelse av väsentlig betydelse 

Fokus på höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero. Fortsatt intensivt arbete för att lösa 

lokalbehov och bemanning i och med starkt ökande volymer. Omfattande planering av 

effektiviseringsuppdrag har genomförts. 

Ekonomiskt resultat 

Nämndens resultat är negativt och kostnadsförändringen gentemot föregående år är stor. 

Pareringsåtgärder från maj till december håller tillbaka kostnadsutvecklingen under året. Resultatet 

påverkas positivt av ej förväntade och sent inkomna statsbidrag inom segregation och asyl. 

Avvikelser inom skolskjuts, elevhälsa, grundsärskola och IM påverkar de ekonomiska 

förutsättningarna. Bidrag till fristående verksamhet samt tilläggsbelopp inom grundskola är andra 

delar med hög avvikelse. Hög utvecklingstakt och omfattande etableringsuppdrag tillsammans med 

ofördelaktiga lokalförutsättningar är övergripande faktorer som påverkar resultatet. Den fortsatt 

mycket låga lokalinvesteringstakten påverkar kapaciteten på ett negativt sätt och medför kostsamma 

kortsiktiga lokallösningar. 

Förskola 
Som helhet är verksamheten i balans, men pedagogisk omsorg, kväll-natt-helg-verksamheten och de 

små förskolorna med bara två avdelningar har haft svårt att få budgeten att räcka till. Både 

fristående och kommunala förskolor och pedagogisk omsorg har utökat antalet platser. Dock har det 

fortsatt varit mycket svårt att få plats inom det område man önskat, särskilt i kommunens 

ytterkanter. Lokalbehovet har varit akut både av nytillskott och ersättning av befintliga lokaler.  

Verksamheten har haft fokus på trygghet och utveckling. Reviderade rutiner har implementerats för 

kartläggning och uppföljning av diskrimineringsgrunderna, jämställdhet och övrigt 

likabehandlingsarbete, vilket är en del i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Det har fortsatt varit svårt att rekrytera behörig personal. Personaltätheten har minskat något 

beroende på minskat statsbidrag. Att andelen förskollärare har ökat, beror huvudsakligen på att 

antalet barnskötare (och outbildade) har minskat. Sjuktalen inom verksamheten har varit fortsatt 

höga eller mycket höga. Hälsoprojekt, kulturarbete och kontinuerliga uppföljningar på enhetsnivå är 

exempel på insatser som genomförts för att minska ohälsan. Arbete har pågått för att höja 

Uddevallas kommunala förskoleverksamhet som attraktiv arbetsgivare, där en god arbetsmiljö är en 

viktig fråga. 

Grundskola 
Grundskolans resultat visar ett stort underskott för 2018. Kostnadsutvecklingen ligger på en fortsatt 

hög nivå även om sparåtgärderna ger effekt. Asylintäkter och etableringsstöd sjunker under året 

vilket ger en negativ effekt på intäkterna. Skolskjuts, administration och elevhälsa har stora 

negativa avvikelser men även de höga tilläggsbeloppen har stor del i underskottet. Ett fåtal 

skolenheter visar underskott och där kommer åtgärdsplaner att upprättas för 2019. 
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En positiv utveckling av elevernas kunskapsresultat har skett i åk 9 under 2018. Däremot har flera 

värden i åk 3 och 6 haft en negativ utveckling under året. Matematik och svenska som andra språk 

är fortsatt två viktiga problemområden att ta itu med för att öka andel elever med behörighet till 

gymnasiet.  

Tröghet i lokalprocessen har genererat kapacitetsbrister och resulterat i trångboddhet som försvårat 

arbetet med att höja måluppfyllelsen. Rekryteringsläget har varit svårt och personalomsättningen 

hög vilket påverkat förutsättningarna för elevernas lärande. Det har saknats behöriga lärare och 

fritidspedagoger på alla nivåer och i alla ämnen. Även elevhälsans professioner, och då i synnerhet 

specialpedagoger, har varit svårrekryterade, vilket har påverkat arbetet med särskilt stöd till elever i 

behov. Allt för många underställda för grundskolans rektorer har varit ytterligare en försvårande 

faktor för högre måluppfyllelse.  

Särskola 
Särskolans verksamheter uppvisar totalt ett överskott. Gymnasiesärskolan har haft många 

interkommunala elever och lägre skolskjutskostnader än budgeterat vilket bidrar till ett stort positivt 

resultat. Särvux avslutar året med ett litet positivt utfall medan grundsärskolan uppvisar ett stort 

negativt underskott. Antalet elever inom grundsär har ökat de senaste åren och många av barnen har 

resurskrävande behov vilket medför höga kostnader vad avser personal och skolskjutsar. 

Grundsärskolan har under året arbetat med att se över och förändra sin organisation i syfte att sänka 

sina kostnader.  

Uppföljning av elevernas kunskapsresultat inom grundsärskolan har visat på en hög måluppfyllelse. 

I de praktisk-estetiska ämnena har eleverna lyckats bäst medan måluppfyllelsen i de teoretiska 

ämnena, främst svenska och matematik, har varit något lägre. Det är angeläget att fortsätta att 

utveckla arbetet med analysen av måluppfyllelse och bedömning som grund för utveckling av 

elevernas lärande. Grundsärskolan är en verksamhet uppdelad på fyra olika geografiska platser och 

enheter. Detta har, tillsammans med rekryteringsproblematik, försvårat det ekonomiska och 

verksamhetsmässiga uppdraget.   

Gymnasiesärskolans satsning på̊ lärlingsutbildning och integrerade lösningar med treåriga 

nationella program har varit framgångsrik. Eleverna har kommit i arbete efter avslutade studier, inte 

bara direkt efter men också̊ ett och två̊ år efter avslutade studier. Antal elever i gymnasiesärskolan 

har ökat vilket inneburit ökat behov av lokaler och personal.  

 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan uppvisar ett positivt resultat. Den största bidragande orsaken är ökade 

statsbidragsintäkter, i första hand med inriktning mot introduktionsprogrammen. Merparten av 

bidragen är dock av engångskaraktär vilket innebär fortsatt stor utmaning för 

gymnasieverksamheten det kommande året.  

Intensivt arbete med att anpassa verksamheten utifrån elevvolymer och specifika situationer för 

respektive program har pågått. Den verksamhet som haft den största utmaningen under året är 

Introduktionsprogrammen där anpassning till minskade elevvolymer inneburit en 
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personalminskning på ca 25 årsarbetare.  Vissa av gymnasieskolans program har haft en större 

personalvolym än vad elevpeng -och elevantal medger. Arbetet med att anpassa verksamheten 

utifrån givna förutsättningar fortsätter under 2019.   

Andel elever som tar gymnasieexamen inom tre år (exkl. IM) har ökat med en procentenhet sedan 

föregående år. Inkluderas IM har resultatet sjunkit något. Den orsaksanalys som gjorts visar att 

skolan låtit elever arbeta med förlängd studietid enligt skollagen, elever har gjort ett omval eller gått 

via introduktionsprogrammen för grundskolebehörighet. Vissa avvikelser på programnivå har 

noterats. Arbete med att identifiera och sprida framgångsfaktorer har pågått.  

Vuxenutbildningen 
Vuxenutbildningen visar på en liten positiv avvikelse mot budget. 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 vuxenutbildningen inom flera olika områden för att 

säkerställa sitt arbetskraftsbehov. Budgeten riktas mot yrkesutbildningar och rättighetsutbildningar. 

 

Statens utökade krav på nyanlända har bland annat inneburit utbildningsplikt. Detta har ställt stora 

krav på vuxenutbildningen vad gäller planering, personal och lokaler. Vuxenutbildningen har haft 

en ökad andel elever som har kort tidigare utbildningsbakgrund. Utökning av antal grupper inom 

grundläggande utbildning i svenska samt till yrkesutbildningar med integrerad svenska har skett.   

Bättre förutsättningar för att samverka mellan olika kurser och utbildningar inom 

vuxenutbildningen har skapats under året för att korta vägen för nyanlända att komma ut på 

arbetsmarknaden genom att påbörja en yrkesutbildning så tidigt som möjligt. Även utökad 

samverkan med arbetslivet och arbetsgivare har skett kring APL, uppdragsutbildningar och 

utformning av yrkesutbildningar i samverkan med branschen. 

Gemensam verksamhet 
Tre verksamhetsgemensamma utvecklings-/effektiviseringsprojekt pågått under året i samarbete 

med SKL, Skolverket och Chalmers/Me Analytics. Ytterligare ett projekt för att effektivisera 

förvaltningens administrativa processer har pågått, samt intensivt arbete för att hitta långsiktiga 

effektiviseringslösningar inom områden som lokaler, kompetens, teknik m.m.   

Kapacitetsbristen har i och med ökade volymer varit påtaglig vilket påverkat arbetsmiljön för barn, 

elever och medarbetare. Intensivt arbete har pågått för att få fram tillfälliga och permanenta lokaler 

inom alla verksamhetsområden. Den fortsatt mycket låga investeringstakten har medfört kostsamma 

kortsiktiga lokallösningar. 

Det har varit fortsatt svårt att rekrytera behöriga förskollärare och lärare och personalomsättningen 

har varit hög. Förvaltningen har tillsammans med HR-partners fortsatt arbeta för att vara en 

attraktiv arbetsgivare, både i syfte att behålla och attrahera nya medarbetare. 
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Ett samarbete har initierats under året med Högskolan Väst inom det regionala utvecklingsprojektet 

arbetsintegrerad lärarutbildning. Bakgrunden är att klara den utmaning kommunen står inför vad 

gäller framtida kompetensförsörjning.  

2.1.1.1 Mått från kommunfullmäktige och nämnd 

Målnivåerna är högt satta i förhållande till uppnådda resultat: 100 % av eleverna ska nå minst 

kunskapskraven och 100% ska känna sig trygga i skolan. Studieron ska öka till 80%. Majoriteten av 

kommunfullmäktiges och nämndens mål för 2018 är inte uppnådda. 

Uppföljningen av kommunfullmäktiges och nämndens mått för grundskolan visar en positiv 

utveckling i åk 9 men en negativ i åk 6 och 3. Alla måttresultat, även för åk 9, ligger under rikssnitt. 

Matematik och svenska A, ämnen som är viktiga att höja för ökad behörighet till gymnasiet, har på 

totalen stora avvikelser med en negativ utveckling.  

 

Andel elever som tagit gymnasieexamen inom tre år (exkl. IM) har ökat något jämfört med 

föregående år. Inklusive IM har andelen sjunkit. Det genomsnittliga betygspoänget inom 

gymnasieskolan ligger kvar på samma nivå. På vuxenutbildningen har färre andel elever slutför kurs 

inom gymnasial utbildning jämfört med föregående år.  

 

Vad gäller trygghet i skolan visar uppföljningen en negativ utveckling i de skolformer som mätts. 

Däremot kan en positiv utveckling noteras i upplevd studiero i åk 5 och 9. 

Samtliga måttresultat om kunskaper, trygghet och studiero visar på en stor spridning mellan 

enheterna.  

 

Alla mått i styrkortet har inte mätts under 2018. För en kvalitativ uppföljning av samtliga 

skolformers resultat vad gäller kunskaper, trygghet och studiero hänvisas till 

verksamhetsområdenas verksamhetsberättelser (se bilagor). Verksamheternas orsaksanalys till 

uppnådda resultat visar följande:  

 

Grundskola:  

 Brister i elevens förmåga att skriva och läsa påverkar resultaten negativt.  

 Skolan är inte anpassad efter pojkarnas behov.  

 Lärare använder inte hela betygsskalan i sin betygssättning.  

 Förbättring har skett vad gäller att följa upp och analysera resultat.  

 Lokalsituationen påverkar trygghet och studiero negativt. 

 

Gymnasieskola: 

 Skolan har låtit elever arbeta med förlängd studietid enligt skollagen. 

 Elever kan ha gjort ett omval eller gått via introduktionsprogrammen för 

grundskolebehörighet.  
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Av den totala sjukfrånvaron på 6,07 % inom förvaltningen står långtidsjuksfrånvaron (60 dagar eller 

mer) för 2,80 %, vilket är en minskning sedan förra T3. Kvinnors långtidssjukfrånvaro har minskat, 

medan det har skett en liten ökning bland män. För båda könen går det att säga att den totala 

sjukfrånvaron är högst i åldrarna 0-29 år respektive 50 år och uppåt. Det är därmed lägre 

sjukfrånvaro i åldrarna 30-49 år. 

Korttidssjukfrånvaron har ökat för kvinnor jämfört med förra årets T3, men minskat lite bland män. 

Frisknärvaron har sjunkit jämfört med förra mättillfället bland både män och kvinnor. Resultatet vid 

denna mätning visar att fler män (49,93 %) än kvinnor (34,05 %) har noll sjukdagar under 

mätperioden.  

Sammanfattningsvis har arbetet med långtidssjukskrivna gett gott resultat på totalen. Det 

förbyggande arbetet för att minska den ökande korttidssjukfrånvaron och öka frisknärvaron behöver 

fortsatt utvecklas. 

Per verksamhetsområde visar sjukstatistiken följande:  

 

Förskolans uppföljning ger vid handen att det är svårt att göra insatser på verksamhetsnivå. Varje 

enhet behöver särskilda insatser som dels grundar sig i faktiskt frånvaro, dels i den rådande kulturen 

på enheten. Rekryteringssvårigheter belastar personalgrupperna. Verksamheten har under året 

samarbetat med kommunens bemanningsenhet, vilket har underlättat för verksamheten. 
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En ökande andel barn, lika många pojkar och flickor, deltar aktivt i utvecklingssamtalen. Detta är 

fortsatt ett utvecklingsområde. 

Verksamheten arbetar för att skapa ett index utifrån de obligatoriska frågor som ställs vid 

utvecklingssamtal, så tryggheten ska bli möjlig att beskriva i jämförbara tal. 

4 Uppföljning och analys av prioriterade läroplansmål 2017/2018 

Prioriterat mål: 

4.1 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka, reflektera 

över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Information från huvudmannen: Enheternas verksamhetsberättelser ger vid handen att barnens 

upplevda delaktighet behöver öka. Även empati är ett område som har prioriterats av olika enheter 

under åren. Empati och inflytande kommer därför vara fortsatta utvecklingsområden för hela 

förskoleverksamheten under 2017/2018.  

 

Den förväntade effekten är barns ökade medvetande om sitt eget lärande och barns ökade 

delaktighet. 

Analys av måluppfyllelse 

Kommunens dagbarnvårdare har under läsåret arbetat med implementering av förhållningssättet 

Barn gör rätt om de kan. Utöver föreläsning med Bo Hejlskov Elvén kring lågaffektivt bemötande 

har förskoleverksamhetens utvecklingsgrupp hållit K-dag kring förhållningssättet. Specialpedagog 

har gjort insatser kring bemötande och litteraturstudier pågår. 

 

Barnen förväntar sig inflytande och verksamheten består av projekt som hålls ihop av förskollärare 

och barnskötare tillsammans med barngruppen. I arbetet har barnen varit engagerade, 

förväntansfulla, delaktiga och några barn uttrycker känslor verbalt. ”Det känns kallt i hjärtat när 

man inte får vara med men sen när man får vara med igen och ingen säger något dumt så blir 

hjärtat varmt igen." Utvärdering tillsammans med barnen är ett annat sätt att bli medveten om sitt 

lärande men också att lära sig ta ställning till dilemman och respektera varandras olika åsikter. 

Arbetet har varit synligt på det vis att barnen ständigt pratar om hur man ska vara som kompis. 

 

De yngsta barnen och de som inte kan utrycka sig på svenska har genom TAKK och bildstöd fått 

tillgång till fler sätt att kunna uttrycka sig och kommunicera. Detta ger en större trygghet och 

möjlighet att kunna vara delaktig och kunna påverka sin situation. Personalen ser att barnen vågar 

uttrycka sina tankar och reflektera i grupp. Barnen har goda kamratrelationer och barnens sociala 

kompetens främjas samt barnens självförtroende och självkänsla stärks. Barn får ökat inflytande 

över sitt meningsskapande. De tysta barnen förlitar sig på sin egen förmåga och vågar ta ett större 

talutrymme och att de som pratade mycket kan förlita sig på sin egen förmåga, att de kan lyssna och 

vet att de kommer får tillbaka ordet. 
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Måltidssituationerna har varit naturliga inslag att föra dialog om olikheter och likheter, rättvisa och 

orättvisa, tänka på andra eller bara mig själv o.s.v. “En i taget” eller “räcka till alla” är uttryck som 

barnen säger när de lägger upp maten på sin tallrik. Barnen visar en glad stolthet när de känner att 

de kan själva. "Samtalen leder ibland in på moraliska frågor om vad man får och inte får göra. 

Moral och empati beskrivs av många forskare som tätt sammankopplat" (Johansson, 2011). 

Prioriterat mål: 

4.2 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för att alla människor har 

lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Detta är ett stående mål för huvudmannen som systematiskt ska följa upp och dokumentera 

verksamheternas värdegrundsarbete och arbetet med likabehandling.  

Barn ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka genom delaktighet 

och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin. Ett 

tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är förutsättningar för en god 

lärandemiljö. 

Effekterna av värdegrunds- och likabehandlingsarbetet följs bl.a. upp genom trygghetsfrågor i 

brukarundersökningen. 

Analys av måluppfyllelse 

Personalen är goda förebilder och närvarande tillsammans med barnen, lyhörda och nyfikna på att 

förstå hur barnen tänker. Johansson (2003) menar på att i den samspelande atmosfären är 

pedagogerna närvarande med barnen, de visar en lyhördhet och är öppna för barnens idéer och 

tankar. Olika lekar och aktiviteter har genomförts för att lyfta att olikheter berikar. När barnen 

reflekterar tillsammans med personal vid boksamtal eller andra undervisningssituationer visar de på 

acceptans och respekt för olikheter. Barnen är oftast fördomsfria, så personalen måste tänka på hur 

man uttrycker sig i likabehandlingsarbetet. Det är viktigt att medvetet lyfta kulturella skillnader i 

dialog med barnen. Pedagoger behöver vara medvetna om att det handlar mycket om det egna 

förhållningssättet som vuxen. Att ständigt ha ”genusglasögonen” på för att inte falla tillbaka i gamla 

normer och mönster. Resultatet av genusarbetet har blivit en större acceptans och för barnen känns 

det som om det är naturligt att alla är olika. "Det finns tex en flicka som själv säger att hon är en 

pojke, och detta har de andra barnen i gruppen inte kommenterat, vilket personalen tolkar som om 

det är accepterat." 

 

Barns fria lek lämnas ibland utan konkret stöd från vuxna, trots att pedagogerna själva betonar att 

barns utveckling och lärande gynnas av närvarande pedagoger som stöttar, bekräftar, vägleder och 

utmanar barnen i det som de visar intresse för. 

 

Små barn vars språk kan vara svårt att tolka kräver både en vilja att förstå vad barnen uttrycker och 

ett tålamod av pedagogerna. Genom att tillföra AKK i form av tecken och bildstöd, som 
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komplement till det talade språket, i verksamhetens olika rutinsituationer, kan språket konkretiseras 

och bidra till ökad språkförståelse. "Lässtunden är ett enkelt sätt att arbeta normkreativt. Genom ett 

medvetet urval får ni plötsligt möjlighet att presentera många olika sätt att vara och leva, på ett 

likvärdigt och normgivande sätt. Men boken kan såklart också vara en begränsad normbyggare, 

där trånga normer förstärks. Därför är det bra att analysera vad som finns i förskolans bokhylla." 

Ur: Normkreativitet i förskolan, s. 74 av K. Salmson och Ivarsson. 

 

Ett långsiktigt mål är att skapa ett hållbart förhållningssätt i enlighet med läroplanens uppdrag dvs 

att vi behöver i kollegiet lyfta frågor som handlar om genus och jämställdhet. Kartläggning och 

målformulering runt alla diskrimineringsgrunderna under året 18-19. Arbetet  delas upp i främjande 

och förebyggande arbete. Det finns ett stort behov av att fortsätta utveckla arbetet med att öka 

barnens förmåga att kunna kommunicera, leka och berätta. 

Prioriterat mål: 

4.3 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin 

förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, 

bild, rörelse, sång och musik, dans och drama. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Information från huvudmannen: I diskussioner har framkommit ett tydligt behov av att fokusera på 

skapande, med betoning på uttrycksformer. Därför är ett av nämndens prioriterade läroplansmål att 

barnen utvecklar sin förmåga att kommunicera i många uttrycksformer. 

 

Den förväntade effekten är att främja bevarandet av barns alla språk, stärka barns möjlighet att 

komma till tals och få tillgång till sin kompetens. 

Analys av måluppfyllelse 

Barn lär sig genom att själva utöva t.ex. sång, bild, rytmik och genom att ta del av olika estetiska 

uttryck. Genom att barnen utvecklar färdigheter i flera estetiska uttryckssätt så ges barnen större 

möjlighet att gå̊ utanför verbalspråkets begränsningar och kunna agera på fler arenor. Resultatet blir 

slående, när barnens intresse får utrymme blir lärandet konkret och synligt. Arbetssättet att 

tillsammans med barnen bygga miljö gör att själva kärnan i estetiska lärprocesser kommer fram, att 

det uppstår en ny dimension av lärande, en ny kunskap. Hjort (2011) menar att de konkreta 

erfarenheterna som att uppleva, undersöka och samtala är av vikt i det estetiska lärandet. 

 

Genom estetiska lärprocesser har barns språkförståelse och språkbruk utvecklats, vilket framträder 

bl.a. i sorteringslekar (lika på lika) bland de yngsta barnen. Barnen är kreativa och frimodiga i sitt 

skapande, har större lust att skapa och utvecklas i riktning mot större tilltro till sin förmåga, oavsett 

deras tidigare erfarenhet. 

 

"Barnen har varit delaktiga i var Blue-booten ska starta ifrån, var den skall gå och vilken väg den 

ska gå. Barnen har varit mycket intresserade och utvecklar sitt lärande genom att använda mer 

bilder och mer avancerade vägar." 
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hösten kommer insatser utifrån enheternas specifika resultat att genomföras. Några enheter behöver 

bli bättre på att informera om verksamheten, andra behöver jobba med bemötande. En ny 

enkätundersökning kommer genomföras under senhösten. Målet är ett förbättrat resultat på alla 

punkter. 

Övergång och samverkan 
Det tar tid och är svårt att ge plats åt fysiska möte och gemensam kompetensutvecklingstid mellan 

förskola och skola. Förskola, grundskola och barn- och elevhälsa har arbetat fram en gemensam 

plan för övergångar-mottagande. Planen implementerades under föregående läsår, och kommer att 

utvärderas hösten 2018. Skolutvecklare från förskola och grundskola, samt specialpedagog från 

Barn- och elevhälsan, leder det arbetet. Förhoppningsvis leder utvärderingen till större samsyn och 

effektivare samverkan mellan skolformerna. Det vi hittills kan konstatera är att vi ännu inte uppnått 

likvärdighet i detta arbete. 

Uppföljning, utvärdering och utveckling 
Förskoleverksamhetens systematiska kvalitetsarbete har under läsåret reviderats. Flera mindre 

uppföljningar har också gjort utöver de utvärderingar som redovisas under året. Flera 

förändringsarbeten har genomförts under läsåret, vilka kommer att följas upp kommande läsår. Alla 

enheter följer upp mot prioriterade läroplansmål och handlingsplaner tertialvis. 

Pedagogerna poängterar, i utvärderingarna, att de behöver utveckla kunskapen att reflektera och 

analysera insamlad data. Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) menar att pedagoger som 

systematiskt reflekterar över den egna praktiken, och som är villiga att förändra och ompröva den 

har goda förutsättningar att bedriva ett framgångsrikt pedagogiskt arbete. Tid för reflektion behöver 

därför prioriteras. 

6 Slutsatser 

Flera förändringsarbeten har resulterat i nya gemensamma rutiner för verksamheten, Introduktion, 

Utvecklingssamtal, arbetet med diskrimineringsgrunderna och likabehandling samt inte minst SKA, 

systematiskt kvalitetsarbete. Detta behöver sätta sig och uppföljningar görs under senhösten 2018 

vilket vi redan kan se kommer att göra rutinerna tydligare. Anette Hellman, lektor och lärarutbildare 

på Institutionen för pedagogik och lärande vid Göteborgs universitet , visar i sin forskning att 

genus, klass och etnicitet hela tiden påverkar vem som får mest talutrymme. Vi behöver utveckla 

vårt arbete med jämställdhet, genus och normkritik. 

Språkstimulerande arbetssätt och kommunikation genomsyrar verksamheten och verksamheten har 

intensifierat arbetet med AKK och TAKK (alternativ kompletterande kommunikation - bildstöd, 

tecken som alternativ kompletterande kommunikation). I verksamheterna finns en positiv 

inställning till TAKK som arbetsmetod, och på flera ställen i verksamhetsberättelserna lyfts den 

positiva inverkan TAKK har  på barns lärande och kommunikation, vilket också styrks av forskning 

(Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016). Språk kommer att fortsätta vara i fokus. 
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Grundskolans organisation 
Grundskolans organisation styrs av en avdelningschef för grundskolan som är chef över 24 rektorer 
och två enhetschefer, två biträdande avdelningschefer, en administrativ chef, och en ekonom. 

Grundskolans administrativa chef leder grundskolans administratörer och skolskjutshandläggare. 
Dessa utgör i huvudsak stöd för rektorerna och för grundskolans verksamhet i stort. 
Administrationen har som en stor uppgift att utgöra en första kontaktyta för grundskolans brukare 
och allmänheten i alla de spörsmål som kan röra verksamheten. 

Biträdande avdelningschef, tillika chef för utvecklingsenheten, har som huvudsaklig arbetsuppgift 
att, på uppdrag av avdelningschef, driva grundskolans strategiska utvecklingsfrågor. Detta görs 
utifrån de behov som framkommit i det systematiska kvalitetsarbetet. Utvecklingsenheten arbetar 
med övergripande utvecklingsfrågor såsom IKT, systematiskt kvalitetsarbete, Kultur i skolan, 
Unikum (lärplattform), Naturskola, digitala system, skoldatatek och webb samt skolbiblioteket. I 
gruppen ingår naturskolans personal, skolutvecklare, drogförebyggande samordnare, lektor och 
skolbibliotekarier samt personer som på del av sin tjänst innehar skolutvecklingsuppdrag. Den 
andra biträdande avdelningschefen har som uppdrag att bland annat vara behjälplig 
avdelningschefen i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd, kontakter med Skolinspektionen 
och Skolverkets insatser som Samverkan bästa skola samt systematiskt kvalitetsarbete. 

Inom verksamheten har varje rektor alternativt enhetschef i pedagogisk verksamhet, chefskap över 
den pedagogiska personalen. Övrig personal tillhör ofta annan verksamhet till exempel 
måltidspersonal och städ. De rektorer som har större skolor har tillgång till rektorsresurs alternativt 
en biträdande rektor, vilket innebär att rektorerna har möjlighet att delegera arbetsuppgifter och 
även medarbetaransvar till denne. 

Förstelärare 
I grundskolan har vi 50 förstelärare och en lektor. Lektorns främsta uppdrag har varit undervisning 
men på del av tjänst har uppdraget varit att arbeta med att knyta kontakter mot högskolor och 
universitet och att bedriva grundskolans VFU-arbete på övergripande nivå. Förstelärares och lektors 
uppdrag i verksamheterna styrs av huvudsakligen av rektor och är olika utformade. Många av 
förstelärarna leder och planerar utvecklingsprocesser inom egna skolan. Förstelärarna har också 
som arbetsuppgift att bidra i hela grundskolans utvecklingsarbete. Det kan här handla om 
kompetensutvecklingsinsatser, samrättning av nationella prov eller annat. Förstelärarna har ett eget 
nätverk som träffas några gånger per år och leds av utvecklingsenheten. 

Kompetens 
Andel personal med pedagogisk högskoleexamen har ökat sedan läsåret 2016/2017 i förskola, 
grundskola och på fritidshem vilket skapar bättre förutsättningar att skapa en kvalitativ verksamhet 
för grundskolans elever utifrån våra styrdokument. Rotationen mellan Uddevallas grundskolor och 
kranskommunerna har minskat något vilket har bidragit till ett visst lugn i personalgrupperna vilket 
i sin tur ökar förutsättningarna för elevernas förbättrade lärande. Men trots detta är bristen på 
utbildade lärare stor vilket har medfört att vi ser över hur andra kompetenser kan bidra i skolans 
verksamhet. Socialpedagoger och lärarassistenter kommer framöver bli vardag för att överbrygga 
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lärarbristen. 

Elevhälsan 
Elevhälsan är en egen verksamhet, men till varje skola ska det finnas ett elevhälsoteam som arbetar 
på uppdrag av rektor vilken ansvarar för att leda och fördela det strategiska och operativa arbetet på 
sin skola. Några skolor har varit utan specialpedagoger och psykologer under en längre period då 
den centrala elevhälsan inte har lyckats tillsätta vakanser. Det har gjort att flera elever i behov av 
särskilt stöd inte har blivit utredda skyndsamt och inte heller har åtgärdsprogram och insatser 
kunnat avsättas utifrån elevernas behov. Det har gjort att avdelningschefen för grundskolan i några 
fall frångått den lagda organisationen och använt statsbidrag för att rektor ska få möjlighet att 
finansiera anställning av specialpedagog inom egna skolan. Organisationen av elevhälsan som den 
ser ut idag har inte gett optimal utdelning för eleverna och skolorna har haft svårt att inte bara 
prioritera de utredningar som har behövts. Det förebyggande- och främjande arbetet har inte kunnat 
prioriteras i den utsträckning som skollagen föreskriver. Den analysen har gjorts såväl internt som 
vid Skolinspektionens regelbundna tillsyn under 2017/2018, vilket resulterade i förelägganden på 
ett flertal enheter. Majoriteten av de anmälningar grundskolan har fått till Skolinspektionen har 
också gällt särskilt stöd. 

Kompetensutveckling 
Grundskolans utvecklingsenhet har uppdraget att organisera för tre kompetensutvecklingsdagar per 
läsår som utgår från skolornas systematiska kvalitetsarbete och de mål barn- och 
utbildningsnämnden har satt upp för dem. För att skapa en röd tråd så man kan säkerställa att de 
kompetensutvecklingsdagar som arrangeras centralt inte blir parallella spår till det utvecklingsarbete 
skolorna bedriver, utan att snarare fördjupar det arbetet, sker en löpande dialog med rektorsgruppen 
inför planeringen av dem. Under läsåret 2017/2018 mynnade den satsningen ut i "Språkresan". 

Språkresan 
Ett av de mål som barn- och utbildningsnämnden satt för läsåret 2017/2018 var: ” Skolan ska 
ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och 
skrift på ett rikt och nyanserat sätt,”. För att nå målet mynnade arbetet ut i en 
kompetensutvecklingsinsats som kom att kallas Språkresan. Kompetensutvecklingen utvärderades i 
två omgångar och visade goda resultat utifrån Språkresans syfte. 92% av grundskolans lärare tyckte 
att kompetensutvecklingsinsatsen “tydliggjort vad språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan 
innebära. 89% tyckte att insatsen gick att “koppla ihop med den skolans prioriterade målsättningar 
och arbete” och avslutningsvis tyckte 82% att man hade “utvecklat sin egen undervisning utifrån 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt”. Flera av skolorna har valt att prioritera målet även 
inför kommande läsår då de ser att det finns behov av ytterligare kompetensutvecklingsinsatser för 
att förbättra lärarnas lärande inom området. 

Samverkan bästa skola 
Hösten 2017 fick grundskolan erbjudandet att sex av våra enheter kunde få delta i Skolverkets 
satsning “Samverkan för bästa skola”. Under våren 2018 träffades berörd personal tillsammans med 
representanter för Skolverket och biträdande verksamhetschef var tredje vecka för att på respektive 
enhet göra en djupgående analys av resultat och utifrån det klargöra vilka problemområden 
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respektive enhet hade att fokusera på för att förbättra elevernas lärande. När analys och 
problemområden hade utkristalliserats i slutet av vårterminen 2018 skissades vidare på 
kompetensutvecklingsinsats för de berörda skolenheterna via Karlstads universitet och Skolverket 
inför läsåret 2018/2019. Resultat av det arbetet kommer att följas upp kommande läsår. 

Utbildningen: Jag vill bli skolledare!? 
Via HR beställde barn- och utbildning en utbildningsinsats för personal som var intresserade av att 
bli skolledare. Utbildningen hölls av GR-utbildning och tio lärare från grundskolan deltog i 
utbildningen. Utbildningen var i sin helhet genomförd i december 2017 och efter det har 
utvecklingsenheten haft ytterligare två träffar med gruppen. Av de tio som genomförde utbildningen 
är det tre lärare som idag har skolledaruppdrag av olika slag. Övriga bedöms av rektorerna ha fått 
god kännedom om vad ett skolledaruppdrag kan innebära och i och med det har de också en större 
medvetenhet kring verksamhetens organisering och de har varit behjälpliga i utvecklingsprocesser 
av olika slag i skolorna. 

Jämställdhetsarbete i fritidshemmen 
För att skapa en trygg och jämlik skola krävs en hög grad av kunskap kring alla 
diskrimineringsgrunder. Grunden i att skapa trygga elever och jämlika villkor ligger i arbetet med 
att ge elever möjlighet att uttrycka vilka de är, oavsett om de är pojkar eller flickor och att förändra 
kulturen och pedagogernas förhållningssätt och bemötande på fritidshemmet. 

Pedagogiskt Ledarskap 
Rektorsorganisationen har under året varit stabil med endast en pensionsavgång och två rektorer 
som har bytt arbete. Rekryteringen till de tjänsterna har gått smidigt och en del i det är att det 
ledarskapsprogram “Jag vill bli skolledare!?” som Barn- och utbildning satsat på i samarbete med 
GR-utbildning har gjort att till två av tjänsterna har vi haft kompetensen i den egna organisationen. 
Från den utbildningen har ytterligare en personal fått arbete som biträdande rektor i egna 
organisationen. Stabiliteten i grundskolans rektorsorganisation har i övrigt sin grund i den satsning 
på rektors pedagogiska ledarskap som har gjorts under en flerårsperiod. 

Rektorsutbildningen 
Samtliga rektorer i verksamheten har genomfört eller påbörjat den statliga rektorsutbildningen. 

Andra förutsättningar 

Attraktiv arbetsgivare 
Grundskolans utvecklingsenhet har tagit en aktiv del i arbetet med VFU och arrangerat träffar för 
handledare och lärarstudenter under läsåret. Utvecklingsenheten har också deltagit i 
arbetsmarknadsdagar på Högskolan Väst i syfte att visa upp Uddevalla kommun som arbetsgivare. 

Biträdande avdelningschef, några rektorer tillsammans med personal från HR har varit på HR-
dagarna med temat skolans kompetensförsörjning för att på så vis skapa en gemensam grund och ett 
fokus för arbetet framåt kring rekrytering. En arbetsgrupp är tillsatt och arbetet fortsätter kommande 
läsår. 
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Den satsningen på rektor som pedagogisk ledare har gjort att rekryteringen av rektorer har 
underlättats och uppdraget som rektor upplevs som attraktivare. Forskning visar att med stabilt 
ledarskap får man en ökad kontinuitet bland personalen och det i sin tur leder till förbättrade resultat 
för eleverna. Grundskolan har därför för avsikt att fortsätta att satsa på rektors pedagogiska 
ledarskap men också på lärares ledarskap. 

Skollokalers betydelse för elevernas arbetsmiljö och måluppfyllelse 
Antalet elever i grundskolan har ökat kraftigt de senaste åren och ökningen beräknas fortsätta. I 
september 2018 var 6 742 elever inskrivna vilket är 198 fler än föregående år och 862 fler elever än 
2015. 

Antalet elever i årskullarna varierar och skolorna skall ha beredskap att kunna ta emot alla blivande 
elever. Konsekvensen av elevökningen är att lokalbehoven har måst lösas akut i avvaktan på att 
ordinarie utbyggnadsplaner kan genomföras. Detta har skolan hittills ”lyckats” med bland annat 
genom att årligen ändra upptagningsområden och anpassa lokaler för undervisning. Idag är i princip 
nästan alla skolorna överfulla. 

Barn och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att grundskolan skall vara organiserad i åk F-6 
och åk 7-9. Detta är en medveten organisering som följer kursplanernas indelning och tar hänsyn till 
att betygssättning sker i årskurs 6. På grund av lokalbristen har BUN tvingats frångå denna 
organisering och beslutat att flytta åk 6 på några skolor till 7-9 skolor (Västerskolan och 
Ramnerödsskolan). 

En annan följd av elevökningarna är att några skolor har blivit så stora med många elever och barn 
på fritids samt mycket personal att de har fått delas i två enheter vardera; åk F-3 och åk 4-6 
(Herrestadsskolan och Ljungskileskolan). Elevökningen har även medfört att det har införts 
biträdande rektorstjänster på flera skolor. 

Ytterligare påverkan av trångboddheten är att elever i behov av särskilt stöd inte får den möjlighet 
till reträttzoner som de har behov av.  En tydlig konsekvens vilket syns i de anmälningar som 
inkommit till skolinspektionen och också i de kränkningsanmälningar som görs på skolorna är att 
trångboddheten skapar situationer där elever hamnar i konflikt med varandra. 

Ekonomiska förutsättningar/Budget  

Verksamhetens förutsättningar och utmaningar under perioden. 

Grundskolans måluppfyllelse avseende meritmedelvärde för årskurs 9 har ökat 2018 och 
behörigheten bland personalen har blivit något bättre. Detta trots en rad utmaningar som 
grundskolan har att hantera; 

Tröghet i lokalprocessen genererar kapacitetsbrister och resulterar i trångboddhet som försvårar 
arbetet med att höja måluppfyllelsen. Det har också medfört en rad lösningar av temporär art i 
verksamheten som varit kostnadsdrivande. 
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Aktiviteter 
På de flesta grundskolor har klassråd och elevråd arbetat med olika uppdrag för hur skolan 
tillsammans främjar trygghet, studiero och trivsel. Elevrådet bygger på att eleverna skall vara aktivt 
delaktiga i olika frågor som rör skolan samt komma med olika förslag och lösningar. Uppdragen 
fokuserar på lärmiljön såsom förväntningar, förhållningssätt, ordningsregler, arbetsmiljö, 
rastverksamhet, likabehandlingsplan såväl vad gäller kartläggningar samt upprättande av plan. 
Uppdragen diskuteras vidare i samtliga klasser och på Apt. På detta vis blir trygghet och trivsel hela 
skolans angelägenhet. 
 
Skolor har också startat matråd eftersom eleverna hade många synpunkter kring matsal både vad 
gäller ljudnivå och matsedel. Matrådet har träffat matsalens personal tillsammans med lärare på 
skolan. 
 
Flera skolor har man valt att arbetat med att tydliggöra kunskapskraven och Lgr11, för att kunna 
visa eleverna var de är i förhållande till målet och hur de når dit. 
 
Många skolor nämner att elevrådet eller trygghetsgruppen ordnar med regelbundna aktiviteter eller 
temadagar, månadsvis eller veckovis, som ökar samhörigheten och Vi-känslan. På majoriteten av 
grundskolorna finns en trygghetsgrupp. Trygghetsgruppen arbetar med förebyggande aktiviteter och 
sammanställer trygghetsenkät. En del skolor har socialpedagoger anställda, för att öka 
vuxennärvaro på raster och att i samarbete med kurator arbeta förebyggande för ökad trygghet och 
trivsel. 
 
Resultat och nästa steg: 
Elevrådens karaktär har förändrats. Numera kommer inte elevrådsrepresentanterna med olika 
önskemål i form av inköp eller prylar. Att miljön på skolan, den psykosociala såväl som den fysiska 
är en gemensam angelägenhet har blivit tydligt i och med att elevrådet varje gång haft i uppdrag att 
föra diskussioner i klasserna. På någon skola har eleverna genom elevrådet framfört önskemål om 
fler temadagar eller tillfällen då vi arbetar i åldersblandade grupper, vilket planeras under 
kommande läsår. 
 
På en skola visar klassrumsobservationer att undervisningens interaktion i hög grad sker mellan 
lärare och elev, och ytterst sällan mellan elever. Undervisningen behöver utvecklas så att den bidrar 
till elevernas möjlighet till interaktion och samarbete (kooperativt lärande). 
 
Värdegrund 
 
Aktiviteter: 
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Många av skolorna har värdegrundsdiskussioner förts hos personalen på exempelvis apt-möten. 
Syftet har varit att få en samsyn, man har också införskaffat rutiner kring kränkningar och tillbud, 
och handlingsplan på raster och vid konflikter. 
 
På några skolor har personal fått information av Lise-Lotte Bengtsson, administrativ chef på barn- 
och utbildningsförvaltningen om skyldigheten att anmäla och utreda kränkningar och trakasserier. 
 
Ett fåtal skolor nämner att de har haft “Säkra varenda unge” en föreläsning för både elever, personal 
och föräldrar. I elevgrupper har samtal förts om kroppsutveckling för att på så vis motverka 
grooming. 
 
På flertalet skolor nämns att antalet elever med NPF-problematik ökar. På några skolor har personal 
utbildat sig i Collaborative and Proactive Solution (CPS), en modell för samarbetsbaserad 
problemlösning som utvecklats av Ross Greene. Grundtanken är att förhållningssättet att “barn gör 
rätt om de kan”. På majoriteten av grundskolorna arbetar personal med att utveckla ett lågaffektivt 
bemötande, ett viktigt verktyg i CPS-metoden. 
 
Flertalet skolor har genomfört förebyggande insatser genom att anordna aktiviteter till 
rastverksamhet. Exempelvis nämns fotbollsråd, bod med utlåning av leksaker och att trivselledare 
eller socialpedagoger deltar och styrda rastaktiviteter erbjuds. Någon skola skriver om sina 
rörelseaktiviteter, morgongympa och rörelsepauser i undervisningen. Andra exempel som nämns på 
några skolor är arbete med att säkra upp elevers förflyttningar mellan lokaler genom att ta bort 
onödiga förflyttningar och höja personalnärvaron i exempelvis kapprum, vid in- och utgångar när 
det är dags för rast. 
 
Skolor nämner att de organiserar personalen i team runt respektive elevgrupp för att förebygga 
konflikter eller kränkningar. Lokalbristen och trångboddheten nämns påverka antalet kränkningar 
negativt, eftersom fler elever vistas i korridorer och på rastutrymmen. 
 
På två skolor nämns att skolans föräldraråd har varit delaktiga i upprättandet av likabehandlingsplan 
samt i andra frågor kring trygghet. 
 
Resultat och nästa steg: 
På de flesta skolor upplever lärarna att arbetet har skapat en samsyn om vad trygghet och studiero är 
på skolan. Det har gjort det tydligare vilket förhållningssätt och vilka rutiner som ska följas 
gemensamt av alla lärare. De upplever att eleverna blir tryggare och det blir en bättre studiero när 
eleverna får möta samma rutiner och förhållningssätt. Nästa steg är att fortsätta arbetet och 
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implementera och hålla planen levande i det dagliga arbetet. 
 
De allra flesta skolor nämner en markant ökning av antalet kränkningsanmälningar i år mot tidigare 
år. Förklaringen till ökningen är att personalen har utbildats och känner sig säkrare i att anmäla, 
utreda och dokumentera kränkningar och trakasserier. Elevernas upplevelse av trygghet skiljer sig 
dock inte avsevärt från förra året. Flertalet skolor ser behovet att fortsätta att arbeta med innehållet i 
rapporteringarna, då de innehåller en för "tunn" utredning. Någon skola föreslår en förändring av 
utrednings-blanketten för att tydliggöra om händelsen är en konflikt eller en kränkning. 
 
Däremot kan vissa skolor se en ökning av antalet elever i årskurserna 4-6 som uppger att de blivit 
kränkta på nätet. Vilket visar att skolan även fortsättningsvis behöver jobba med hur man kan vara 
trygg på nätet. 
 
Några skolor nämner att ett lågaffektivt bemötande i enskilda elevärenden haft positiva effekter. 
Hos personal finns en allmän förändring i bemötande hur man talar kring elevärenden, där mer 
fokus läggs på hur vi kan hjälpa elever att hitta rätt. Flertalet skolor är dock i början av processen 
med att implementera CPS, vilket innebär att inte all personal hunnit lära sig hur det ska fungera i 
praktiken. Detta planeras arbeta vidare med under kommande läsår. 
Lärare ser också behov av att öka användandet av bildstöd i undervisningen. 
 
Enkätundersökning för trygghet och studiero har visat att styrda rastaktiviteter och leksaksbod har 
en positiv effekt på antalet elever som upplever sig trygga på rasten. Föräldrarådets medverkan i 
skolans arbete för ökad trygghet och studiero har upplevts positivt av föräldrarna. Det finns 
önskemål i föräldrarådet att planera gemensamma aktiviteter för att främja en positiv samverkan 
mellan skola och hem samt en positiv lärmiljö. En plan för detta planeras att tas fram vid 
kommande föräldraråd. 
 

Analys av måluppfyllelse i fritidshemmen  
 
Trygghet och studiero -Genusperspektiv 
 
Aktiviteter: 
På kommungemensam nivå har fritidspedagogerna träffats i form av nätverksträffar två ggr termin, 
en gemensam kompetensutvecklingsdag har genomförts samt en kvällsföreläsning inom 
fokusområdet trygghet och studiero. I det arbetet har fokus legat på arbete med 
jämlikhetsperspektivet då tidigare analyser i fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete har visat 
att man i fritidshemmet behöver utveckla den medvetenheten. Under våren har personalen på 
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fritidshemmet fått tre föreläsningar med jämställdhetsstrateg Markus Svensson i syfte att öka 
kunskapen och medvetenheten om nu rådande strukturer och normer och skapa samsyn i dessa 
frågor och kring vikten av att bryta våldsspiralen, hitta andra kommunikationssätt och verka för 
ökad jämlikhet och förbättrad hälsa. Som en del i att utveckla fritidshemmens systematiska 
kvalitetsarbete har vi valt att introducera pedagogerna i metoden observationer. Syftet med 
kartläggningen/observationen är att pedagogerna ska få kunskap om hur det fungerar i sin egen 
verksamhet och få syn på hur de är med och skapar och eventuellt upprätthåller strukturer och 
mönster kring genus genom sitt sätt att t ex agera eller planera sin verksamhet på och därigenom 
också hitta ingångar i hur vi kan förbättra vårt arbete med att motverka traditionella könsmönster. 
På de enheterna har olika situationer observerats i syfte att få syn på skillnader i sitt eget agerande i 
relation till pojkar och flickor. Att använda de kommungemensamma träffarna också 
fortsättningsvis för att lära av varandra utifrån den analys man gör på de enskilda enheterna bedöms 
som en lyckosam metod för att få ett fördjupat lärande och en ökad förståelse för sitt arbete. Att 
träffa kollegor som kan agera “fiffiga kompisar”, dvs ställa kritiska frågor, leder till utveckling av 
arbetssätt och handlingsmönster. 
 
Resultat: 
Arbetet har resulterat att det på varje enhet pågår ett medvetet arbete med genusperspektiven och 
man har genom observation hittat en metod att få fatt i vad man gör. Observationerna uppges av en 
skola inte givit ett tydligt resultat, utan fler observationstillfällen behöver göras för att kunna 
säkerställa en korrekt analys. Arbetssättet har medvetandegjort förhållningssätt och gjort att vidare 
kartläggning kommer att göras. I några verksamheter har analysen av observationerna till exempel 
lett till att pedagogerna medvetet och aktivt har styrt och fördelat ordet till eleverna på samlingarna 
på ett tydligare sätt. 
 
Nästa steg:  
Fortsatt arbete på våra fritidshem med att omsätta den förvärvade kunskapen i praktiken. Flera 
skolors fritidshem önskar fortsätta arbetet med genus, göra observationer för att utveckla 
verksamheten och analysera dessa genom att till exempel lägga in det som en stående 
diskussionspunkt på gemensamma möten. Fritidshemmens nätverksgrupp kommer tillsammans på 
uppdrag av huvudmannen att fortsätta arbetet framåt med att planera fritidshemmens gemensamma 
arbete utifrån frågeställningarna: 
 
- Hur motverkar det jag hört stereotypa könsmönster och våld? 
- Hur tar ni med eleverna i arbetet nu och framåt? 
- Hur syns det i vår verksamhet att vi medvetet motverkar traditionella könsmönster? 
- Vad är det viktigaste att sprida till en kollega, rektor, elev, vårdnadshavare eller en journalist om 
vårt våldspreventiva genusarbete? 
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Fortsatt arbete i kollegial form då analysen av verksamhetsberättelserna visar att det har lett till 
utveckling av arbetet på enheterna. På flera av grundskolorna kommer man att fortsätta fokusera på 
jämställdhetsperspektivet även under skoldagen då fritidspedagoger som spenderar delar av dagen i 
klass observerat att det behövs även där. 
 
Skolbibliotekarierna gör en satsning för fritidshemmen kring litteratur som lämpar sig för 
högläsning och egen läsning på temat “normer och relationer” i syfte att utveckla såväl språk som 
elevers sociala förmåga och medvetenhet kring allas lika rättigheter. 
 
Elevdelaktighet 
 
Aktiviteter: 
På varje enhets fritidshem gör man eleverna delaktiga genom att de får ge förslag i samlingar och på 
fritidsråd. Eleverna är med och utvecklar verksamheten på fritidsrådet genom att vara ordförande 
med hjälp av vuxenstöd. Strävan finns att alla elever ska vara aktiva och komma med förslag. 
Fritidsråd fungerar som ett forum där eleverna får chans att uttrycka sin åsikt samt lyssna på och 
respektera varandra. 
 
Eleverna på fritidshemmen erbjuds en variation av både fria och styrda aktiviteter. Eleverna skall 
känna att de är delaktiga att bestämma över vad de vill göra på sin fritid, men också få prova på nya 
aktiviteter. Det kan ske till exempel genom “leklotteri” där eleverna efter lottning får prova på olika 
givna aktiviteter i 20 minuter. Elever uppmuntras att leka med olika kompisar, personal erbjuder 
olika aktiviteter där de kan öva på det sociala samspelet. Personal utvecklar barnens ansvarstagande 
genom olika aktiviteter, vars innehåll och arbetssätt varieras baserat på olika situationer. De dagliga 
situationerna används för lärtillfällen och frågor ges om saker istället för färdiga svar i ett sätt att 
utmana eleverna. Genom att få välja aktiviteter av den dagliga undervisningen kan eleverna 
utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar. 
 
Resultat: 
Eleverna har en tydligare medvetenhet kring att de har inflytande under sin fritidshemstid. Det man 
har observerat på flera håll är att valen ofta följer traditionella mönster och normer utifrån ett 
genusperspektiv. 
 
Nästa steg: 
Tillsammans med eleverna skapa möjligheter för eleverna till val som utmanar dem att bryta 
traditionella mönster och normer och upptäcka nya intressen. 
 
Förutsättningar för lärande i såväl den yttre som inre lärmiljön 
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Aktiviteter: 
Trånga utrymmen där många elever vistas samtidigt som lyfts fram som ett hinder i 
verksamheterna. Åtgärder som har gjorts på enheterna för att minimera detta problem är till 
exempel att inte låta alla barn gå ut i trånga korridorer samtidigt samt att försöka använda lokalerna 
på ett smart sätt. Ett sätt är att skapa "rum i rummet". 
 
Resultat:  
På flera av fritidshemmen har man kunnat skapa ett större lugn i elevgrupperna genom en 
medvetenhet i hur man använder lokalerna. 
 
Nästa steg: 
Arbetet kan utvecklas i två steg. Dels genom att den lokala skolans förutsättningar i inomhusmiljön 
fortsätter att utvecklas och nyttjas och dels genom att utomhusmiljön används till ett lärande i större 
utsträckning, något som man på huvudmannanivå kommer att initiera ett arbete kring såväl utifrån 
pedagoger på utvecklingsenhetens naturskola som genom lokal- och miljöansvariga på 
förvaltningen. 
 

Analys av måluppfyllelse i grundsärskolan  
 
Trygghet och studiero 
 
Aktiviteter:  
Tryggheten är överlag väldigt hög. På flera av enheterna anger man den upp till 100%. Samtliga 
enheter har kontinuerligt arbetat med begreppet trygghet och studiero med elever i klasserna och på 
elevråden för att synliggöra vad begreppen innebär i olika situationer, samt för att ta reda på hur 
eleverna upplever sin skolsituation utifrån begreppen. 
 
Trygga respektive otrygga platser har diskuterats, kartlagts och på olika vis åtgärdats. Arbetslagen 
har gjort uppföljningar av arbetet på arbetslagsmöten, genom elevenkäter, lektionsbesök, 
elevintervjuer och genom trygghetsvandringar. Genom det löpande analysarbetet har man kunnat 
skapa aktiviteter för att främja trygghet och studiero i grupperna. 
 
Utifrån trygghet och studiero har man, till exempel för elever som läser ämnesområden, skapat 
aktiviteter där eleverna har dramalektioner med temat värdegrund och kamratskap. I aktiviteterna 
ingår även att ge eleverna bättre verktyg att hantera konflikter t.ex. be om hjälp och göra rätt val. 
7-9-enheterna har arbetat med trygghet på sociala medier, haft tjej- och killgrupper,. Kurator och 
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socialpedagog har på 7-9-enheterna samarbetat med elever och personal i ett arbetslag med syfte att 
minimera kränkningar, stärka relationer och få ett bättre studieklimat. 
 
Tryggheten och studieron i grundsärskolan främjas ytterligare av att samma personal i största 
möjliga mån följer elevgrupperna under hela dagen och det finns en tydlig struktur i schemat. För 
att ytterligare förebygga otrygghet så arbetar personalen med tydliggörande pedagogik så att 
eleverna känner igen sig oavsett klassrum. Eleverna har tydliggörande scheman och de som har 
behov av kommunikationsböcker har fått detta. 
 
Tryggheten och studieron för eleverna grundar sig i stor del i personalens professionella bemötande, 
erfarenheter och kunskaper om funktionsvariationer. 
 
På en enhet har man en grupp som har en separat del av skolan där det arbetas utifrån en idé om 
heldagsskola. Kontakt finns med SPSM för att säkerställa att det är en bra lärmiljö för de eleverna. 
Andra enheter har behov av att se över lokalnyttjandet för att skapa en lugnare och mer 
ändamålsenlig miljö för eleverna. 
 
Vid några tillfällen per läsår har man på grundsärskolorna tillsammans med grundskolorna 
arrangerat aktiviteter där samtliga elever på enheterna har möjlighet att delta i syfte att främja 
tryggheten på skolan. 
 
Resultat: 
Eleverna uttrycker själva på elevråd att det har blivit bättre ordning i deras rastmiljö. Att ha flera in- 
och utgångar har gjort att eleverna får en lugnare start och avslut. Det är studiero för det mesta, men 
det uppstår situationer när studieron påverkas. Eleverna har en god förmåga att respektera andra 
människor och accepterar olikheter. 
 
En enhet beskriver att de fått bättre rutiner i trygghetsarbetet och jobbar mer förebyggande och 
främjande. Konflikter och kränkningar upptäcks tidigare. 
 
Den grupp som fått anpassade lokaler och heldagsklass har fått en tryggare lärmiljö och bättre 
arbetsro. 
 
Eleverna i ett lag uttrycker att trivseln och tryggheten ökat. Lärarna uppger att relationerna till 
eleverna har förbättrats. Vid elevintervjuer som rektor och biträdande rektor har terminsvis uppges 
trivseln och tryggheten stor. Elevgrupperna känner sig trygga på i stort sett alla platser och med all 
personal. 
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På en enhet uttrycker man behov av att fortsätta arbetet med nätetik. 
 
Nästa steg: 
All personal inklusive vikarier bemöter eleverna på samma sätt och stöttar elever i att använda sina 
kommunikationsböcker och andra hjälpmedel. 
 
Skolan fortsätter samverkan med vårdnadshavare och andra instanser för att stötta elevernas 
utveckling och kommunikation. De kunskaper kring förhållningssätt och värdegrund som eleverna 
utvecklar i skolan behöver till viss del även förankras hemma för att eleven ska kunna tillämpa dem 
i sitt kommande vuxenliv. 
 
Det är viktigt att det finns en röd tråd genom hela elevens dag och att känd personal finns med på 
både skola och fritids/LSS-fritids. 
 
Vidare planeras arbete kring rastmiljöerna utomhus för att skapa tryggare lärmiljö på den friare 
tiden av skoldagen. 
 
För att upprätthålla den trygga miljön är det viktigt att säkerställa rutiner för att ny personal och 
vikarier ska arbeta på ett sådant sätt att eleverna känner igen sig. Därför är introduktion av ny 
personal oerhört viktig. 
 
Fortsatt arbete med nätetik behövs för att säkerställa ett klokt förhållningssätt både vad gäller risken 
att utsätta sig själv men också att utsätta andra för kränkningar. 
 
Som nästa steg planeras för att avsätta tid för all personal inom Uddevallas grundsärskolor att mötas 
och föra pedagogiska diskussioner om bland annat temat trygghet och studiero. 

Prioriterat mål: 
3.2 Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det 
svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 
Forskning visar att kommunikativ, flerstämmig undervisning där man fokuserar på språkets roll i 
alla ämnen är gynnsam för alla elever och högst nödvändig för flerspråkiga elever. Grundskolan ser 
ett behov av att utveckla grundskolan till en mer språk- och kunskapsutvecklande miljö.  
 
Effekten av prioriteringen förväntas leda till att alla elever har knäckt läskoden innan slutet av 
årskurs 1 och att andelen elever med godkända kunskaper i Sv/SvA i årskurs 4 och 7 ökar. 
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Analys av måluppfyllelse i grundskola  
 
Aktiviteter: 
Under hela läsåret 2017-18 deltog lärare i åk F-6 i Läslyftet. I stort sett samtliga skolor har använt 
sig av material i två språk- och kunskapsutvecklande moduler på Skolverkets lärportal. Modulerna 
innebär läsning av forskningsartiklar, film med undervisningsexempel och uppgifter att pröva i 
undervisningen. Aktiviteterna har följts av kollegiala diskussioner och reflektioner. 
 
Vid några tillfällen under året har samtliga lärare deltagit i kommungemensamma dagar inom 
projektet Språkresan. Mellan träffarna har lärare haft i uppgift att utveckla undervisningen utifrån 
behov som definierats av respektive arbetslag. 
 
Några av skolorna nämner att de organiserat för språkutvecklande möten, vilket kan innebära att 
läraren ges möjlighet att undervisa elever i mindre grupp eller att speciallärare stöttar andra lärare. 
En skola beskriver sitt arbetet med att utveckla metoder och strukturer mellan studiehandledare och 
undervisande lärare för att ge alla elever samma förutsättningar, och att ett forum skapats där 
studiehandledare utbildats inom skolkultur, skollag och språkutvecklande arbetssätt. 
 
Resultat undervisning/lärarnivå: 
Lärarna anser att de fått ökad kunskap och verktyg för att utveckla sin undervisning till att bli mer 
språkmedveten. De har fått fler nycklar till att i samtliga ämnen utveckla elevernas språk samt läs 
och skrivförståelse, vilket skapat en mer varierad undervisning för eleverna. Läslyftet har också 
skapat en högre grad av förståelse för elevernas inlärning. 
 
Vidare anser rektorer och lärare arbetsmetoden som framgångsrik och har bidragit till att det 
kollegiala lärandet har ökat på ett kvalitativt sätt. Lärare har upplevt diskussionerna som ett positivt 
led att få inblick i och lära av varandras verksamheter och att skapa en gemensam syn på 
undervisning i skolan. Den “röda tråden” i undervisningen har utvecklats. 
 
Flertalet skolor uttrycker att de ser behovet att fortsätta utveckla för språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt, exempelvis lektionsstrukturer, genrepedagogik och cirkelmodellen, 
i utvecklingsarbetet av en mer likvärdig skola. 
 
Någon rektor nämner behovet att dokumentera skolans resultat för att kunna se långsiktiga 
förändringar. Just nu används resultaten endast till enskilda elevers kunskapsbedömningar, ej för att 
dra slutsatser kring undervisning eller övergripande resultat. 
 
Resultat undervisning/elever: 
Läslyftet har lett till att elever använder varandra som lärresurs och utvecklat språkliga förmågor 
såsom ord och begrepp, återberätta text, resonera kring svar. Insatsen anses också skapa en ökad 
elevaktivitet och engagemang hos eleverna när det gäller läsning av texter och i de efterföljande 
diskussionerna. Det källkritiska förhållningssättet har fått en naturligare del i undervisningen. 
Genom att fler multimodala verktyg används i undervisningen, kan fler elevers olika behov 
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tillgodoses vid inlärning. Några fåtal skolor ser att skolbiblioteket utvecklats till ett nav för läs- och 
lärupplevelser. 
 
Resultatuppföljning överlag visar på att elevernas förmåga att skriva text behöver förbättras samt 
förmågan att resonera. 
 
På en skola nämns att resultatet gett tydligare riktlinjer för vilka elever som ska läsa svenska som 
andraspråk. I samband med terminsstart planeras för en språkstudio på skolan som både kan stötta 
eleven i klassrummet men också ge anpassad undervisning i mindre grupp när så behövs. 
Språkstudion planeras även stötta pedagogerna med råd och stöd kring det dagliga arbetet. 
 
Analys av måluppfyllelse i förskoleklass  
 
Aktiviteter: 
Lärarna i förskoleklass deltar i skolans olika utvecklingsområden tillsammans med övriga lärare. På 
en skola beskrivs Förskoleklassens mål kring språk och kunskapsutvecklande arbetssätt ha handlat 
om att genomföra gruppstärkande övningar, genomföra bildanalys i mindre och större grupper samt 
att arbeta fram ett tillåtande klimat som skapar trivsel och trygghet. Även det digitala lärande startar 
redan här med Att skriva sig till läsning. Undervisningen erbjuder tillfällen att öka elevernas 
fonologiska medvetenhet och resulterar i att många har knäckt läskoden när de börjar klass 1. 
 
Resultat: 
Arbetet i förskoleklass bidrar till att elevernas ordförråd ökar. Eleverna lyssnar på varandra. 
Fantasin stimuleras. Genom språkutvecklande arbetssätt har barnen utvecklat språket och blivit 
trygga i att prata, gestalta, skriva och skapa. Barnens intresse för böcker har ökat. 
 
ASL (Att skriva sig till läsning): En metod som utvecklats i samband med den ökade tillgången till 
digitala verktyg har fungerat riktigt bra och ger goda resultat hos eleverna. Särskilt gynnas elever 
som i tidig ålder hindras av de motoriska momenten som skrivning med penna innebär. 
 
Läslyftet har höjt kvalitén och mycket av detta material har använts i verksamheten. Arbetet görs 
alltid i mindre grupper vilket skapar större möjlighet att se varje individ. Läslyftet (i samarbete med 
alla skolans pedagoger) har varit positivt för att utveckla undervisningen. Att arbeta utifrån det 
multimodala arbetssättet, dvs att göra en sak på flera olika sätt, har varit en positiv upplevelse. Även 
arbete med cirkelmodellen omnämns i pedagogernas utvärderingar. Under detta läsår har arbetet 
med formativa bedömning utvecklats. Även här nämner pedagogerna att de har fått många bra tips 
och idéer genom läslyftet och genom att få föra en dialog med många duktiga kollegor på skolan. 
 
Analys av måluppfyllelse i fritidshemmen  
 
Aktiviteter:  
Fritidsverksamheten bidrar till att eleven utvecklar sitt språk i såväl tal som skrift. Ett 
språkutvecklande arbetssätt genomsyrar hela verksamheten så att eleven lär sig att kommunicera i 
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olika sammanhang samt med olika personer oavsett ålder eller kön. Målet är också att eleven 
utvecklar sin kunskap i något som den är extra intresserad av eller upptäcker något helt nytt. 
Eleverna ges möjlighet att använda rätt begrepp och ord när vi pratar regler i lekar. 
Fritidsverksamheten organiserar många olika aktiviteter för att utveckla språkförmågan hos våra 
elever. T.ex. pyssel, temaarbeten, fritidsgympa, skogsaktiviteter, högläsning och spel. 
Den dagliga samlingen ger eleverna kontinuerligt möjlighet att samtala, lyssna, ställa frågor samt 
framföra egna tankar och åsikter och träna på ord och dess betydelse i det svenska språket. Lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet eftersom lek har stor betydelse för att eleverna ska tillägna sig 
kunskaper. Eleverna uppmuntras till ett vårdat och nyanserat språk. Dessutom pratar personal med 
eleverna på det sätt som vuxna pratar med varandra så att eleverna även lär sig genom att lyssna på 
personalen. Eleverna får träna på att vänta på sin tur och att inte avbryta varandra under samtal. 
Några fritidshem har under året arbetat med strukturerade läsupplevelser där högläsningsteman i 
grupp diskuterats och gestaltats i bild- och forumform. Lästeman har valts tillsammans med barnen 
och har frekvent utgått från vad som behövs för ett fungerande socialt samspel där ingen ska bli 
utsatt eller uppleva sig utanför. Utrymme har också schemalagts för individuella läsupplevelser. 
På en nätverksträff i början av hösten med övriga fritidshem arbetade man i tvärgrupper och 
resonerade om hur man arbetar språk- och kunskapsutvecklande på fritids. Personalen på flera av 
fritidshemmen har samarbetat med personalen i grundskolan på gemensam konferenstid för att 
utveckla språk- och kunskapsutvecklande arbete som en röd tråd under elevernas hela skoldag. 
 
Resultat:  
En ökad medvetenhet hos personalen på fritidshemmet om våra gemensamma prioriterade mål och 
vad det innebär att arbeta med språk och kunskapsutveckling på fritids. En avdelning beskriver 
själva hur de använder rätt begrepp på ett vardagligt sätt. Uppskattade aktiviteter som omnämns är 
högläsning vid fruktstund och att göra egna böcker med bilder och text. 
 
Nästa steg: 
Fortsatt arbete med språkutvecklande aktiviteter. Personalens ökade medvetenhet kring temat gör 
att redan i planeringsarbetet kommer man att ta hänsyn till hur aktiviteten man planerar kan 
utveckla elevernas lärande. 
 
Skolbibliotekarierna gör en satsning för fritidshemmen kring litteratur som lämpar sig för 
högläsning och egen läsning på temat “normer och relationer” i syfte att utveckla såväl språk som 
elevers sociala förmåga och medvetenhet kring allas lika rättigheter. 
 
Analys av måluppfyllelse i grundsärskolan  
 
Aktiviteter:  
Samtliga grundsärskoleenheter har deltagit i den kommungemensamma kompetensutvecklingen 
"Språkresan". Arbetslagen har arbetat med språkutvecklande arbetssätt under läsåret. 
På träningsskolan arbetar all personal och elever med TAKK som är en metod att stödja 
kommunikation. En studiecirkel i TAKK har erbjudits all personal inom grundsärskolan och ca 10 
stödassistenter går denna. 
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På alla enheter arbetar man med bildstöd och kommunikationskartor. Bildstöd har använts som en 
naturlig del i kommunikation och arbete under hela skoldagen, både i grupp och individuellt. 
Stort fokus har lagts på att eleverna ska se en vinning med kommunikation och förbereda sig inför 
kommande skoltid och vuxenliv med ökad självständighet. På ett par av enheterna har man gjort en 
satsning på att köpa in appen "Widgit go" för att ytterligare utöka kommunikationsmöjligheterna. 
Alla enheter har deltagit i läslyftet utifrån valda delar. 
 
Båda våra 7-9-skolor har arbetat ämnesövergripande i projektet “Skola på riktigt” för att koppla 
språk- och kunskapsutvecklingen till vardagsliv och framtid. 

 
Resultat: 
Arbetssätt har ändrats vilket gjort att elever har utvecklat sin språkliga medvetenhet. Analysen 
visade att TAKK har underlättat elevernas förståelse av skoldagen och deras förmåga att göra sig 
förstådda kommunikativt. Elever som ej har ett talat språk får bättre förutsättningar att 
kommunicera och har lärt sig fler tecken. 
 
Appen "Widgit go" har ökat elevers kommunikativa förmåga och självständighet med hjälp av 
talsyntes och bekanta ord/bilder i appen. Även ett utökat teckenspråksordförråd och tillgänglighet 
utanför skolan ges tack vare appen. 
 
Läslyftet har i stora drag inte varit anpassat till elevgruppen, men goda idéer har tagits till vara. 
Exempelvis ges eleverna multimodala upplevelser där exempelvis 
läsning kombineras med ljud och highlights av texten som läses. 
 
Nästa steg:  
Lärmiljön och det ämnesövergripande arbetet planeras fortsätta att utvecklas i syftet att skapa “En 
skola på riktigt"! Arbetet fortsätter med multimodala kommunikationssätt där flera olika 
kommunikationsvägar används vilket ger eleverna möjlighet att arbeta i en språkutvecklande miljö. 
Att arbeta i tvärgrupper ger eleverna fler möjligheter att kommunicera och utvecklas kommunikativt 
tillsammans med andra. Fortsätta språk- och kunskapsutvecklande arbetet med veckans tecken. 
Personal agerar goda förebilder och uppmuntrar kommunikationen hos eleverna. För att 
utvecklingen ska fortgå krävs fortsatt kollegialt lärande, vidareutveckling av formativ bedömning 
och stöd från SPSM. 

4 Uppföljning och analys av kunskapsresultat 

 
Kunskapsresultat 
De två senaste åren har Uddevalla grundskola en väldigt positiv trend när det gäller 
meritmedelvärde för avgångsklasserna i årskurs 9. Vi ser en markant förbättring, både i förhållande 
till övriga riket och jämförbara grannkommuner. Både pojkar och flickor har gjort bättre resultat. 
Dessutom ser vi också en bra utveckling för de utrikesfödda och nyanlända. 
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När det gäller resultaten i år 6 har vi backat i både Svenska och Engelska, Matematik och Svenska 
som andraspråk. Här kan vi se att det framförallt handlar om pojkarnas resultat. 

Tittar vi längre ner i åldrarna ser vi att eleverna har prognosen minst godkänd med över 90% i 
många ämnen, vilket är glädjande. 

Uppföljning och analys av resultat i år F-6 
Resultaten för elever i år 3 våren 2018 är goda. Totalt har vi här 91,3% med prognosen minst 
godkänd, där ämnena Bild, Slöjd och Teknik toppar med 98% godkända. Ämnen som har lägre 
måluppfyllelse är Matematik med 84% godkända, Svenska med 85% och Svenska som andraspråk 
med 60%, vilket är det lägsta resultatet. När det gäller ämnen med mer än godtagbara kunskaper 
finner vi Idrott och hälsa, Musik, Engelska och Matematik. Att matematik är med i både lägsta och 
bästa gruppen beror på att det i matematik finns många elever i behov av insatser (87 st.) men också 
många som har över godtagbara kunskaper (101 st.) 

Resultaten för elever i år 6 2018 är lägre än 2017. Totalt sett minskar vi andelen som uppnått A-E i 
alla ämnen (andelen godkända) från 2017 på 76,7% till i år 72,3%.  Här är det främst pojkarnas 
resultat som är lägre med en minskning från 76% godkända till 67%. Vi kan konstatera att andelen 
godkända också minskar i både Matematik, Svenska, Svenska som andraspråk och Engelska. 

I matematik minskar det så mycket som 5,3%, från 89% 2017 till 83,7 2018. När det gäller Svenska 
backar vi totalt sett från 94,4% 2017 till 92,4% (2%) 2018, här står pojkarna för 4,2% vilket innebär 
att flickorna gör ett bättre resultat 2018. En negativ trend är Svenska som andraspråk, här har vi 
backat de senaste tre åren. Från 2015 fram till idag har antalet godkända varit 80,3 65,8 51,7 för att i 
år toppa negativt med 48,6%. Här står också pojkarna för årets hela negativa trend medans flickorna 
går framåt. Ser vi på Engelskan så minskar den totala andelen godkända från 89,8% till 88,2%, det 
är både pojkar och flickor som står för den negativa trenden. 

Tittar vi på den genomsnittliga betygspoängen i ovanstående ämnen ser vi att det fortsätter minska. 
Totalt sett har vi minskat från 12,8 bp i fjol till 12,6 bp i år. De sista tre åren har vi i Matematik gått 
från 12,5 bp (2015) till 11,6 bp i år (2018). Här har pojkar och flickor liknande resultat (pojkar 11,3. 
flickor 11,9). I Svenska som trots allt är ett ämne vi klarar oss bra i har vi tyvärr en negativ trend de 
sista två åren där vi år 2016 hade 14,1 bp till att vi idag har 13,2 bp. Även här är det pojkarna som 
står för hela den negativa trenden. Flickorna har en oförändrad betygspoäng på 14,7 medans 
pojkarna backar till 11,8 bp. I Svenska som andraspråk har vi totalt bara 5,7 bp. Detta är som 
beskrivits ovan en negativ trend under fyra år. Här gör dock flickorna en positiv resa från 5,5 bp till 
i år 7,2. Här är det således pojkarna som faller från 6,2 bp till 4,2 bp. När vi ser över resultaten i 
engelska har vi minskat totalt från 13,6 i fjol till 13,0 bp i år. Här står både pojkar och flickor för de 
negativa resultaten. 

När det gäller övriga ämnen har vi några som sticker ut positivt. Bild, Musik, Hem och 
konsumentkunskap och Biologi är ämnen där vi ökar både antal godkända samt genomsnittliga 
betygspoäng 2018. 
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Högst andel betygspoäng har våra sexor i Musik (14), Hem och konsumentkunskap (13,8), Bild 
(13,6) och Slöjd (13,4). Lägst andel betygspoäng finner vi i Svenska som andraspråk (5,9) och 
Matematik (11,6). 

Lokala analyser 
Om vi djupdyker lite i skolornas resultat var för sig finns det ett par strömningar vi kan skönja. Vi 
kan exempelvis se skolor som måste arbeta mer med att anpassa skolan mer efter pojkarnas behov 
då flickorna får högre betygspoäng i stort sett alla ämnen. Här finner vi skolor såsom Forshälla, 
Hovhult, Herrestad, Norrskolan, Sommarhemsskolan f-6 och Ljungskileskolan. Trots detta har vi i 
stort (hela grundskolan) blivit mycket bättre på detta än åren innan. Skolor som här bryter 
statistiken är till exempel Äsperödsskolan och Lane-Ryr. Här har man medvetet arbetat med frågan 
och idag har Lane-Ryrs pojkar högre betygspoäng än flickorna i tio ämnen. 

Ett annat problem som vi under flera år (och som också Skolverket identifierat) sett och arbetat med 
och där vi visserligen blivit bättre de sista åren är att lärare inte använder hela betygsskalan i sin 
betygsättning. I dagsläget har vi exempelvis sju skolor som i år 6 inte gett sina elever betyget A i 
fem eller fler ämnen. Dessa skolor har i mångt och mycket goda resultat och kommer från olika 
socioekonomiska förutsättningar men med den gemensamma nämnaren att lärarna där inte använder 
hela betygsskalan i sin betygsättning. Detta för med sig en lägre genomsnittlig betygspoäng och 
riskerar hämma elevernas motivation. Detta kan givetvis ha sina orsaker där det mest uppenbara är 
att eleven inte har tillräckliga kunskaper. Dock blir detta resonemang ihåligt då eleven i fråga får 
både A och B i vissa ämnen men inte i andra. Andra orsaker som är troligare är dels en förväntan på 
eleven som bygger på att hen skall bli godkänd och inte mer, men också att läraren lägger upp sin 
undervisning utifrån en E nivå. På så sätt får man många elever över gränsen för godkänt men få 
elever får höga betyg. Skolor som aktivt arbetat med detta och gjort framsteg är Herrestadsskolan, 
Hogstorp, Norrskolan och Sommarhemsskolan. 

Svenska som andraspråk är ett ämne där vi har svårt att få eleverna godkända. Vi har här ett snitt 
som ligger långt under tio. Detta påverkar starkt resultaten både i sexan och nian då vi idag har 111 
elever som läser ämnet. En skola som dock lyckas bra med detta är Äsperödsskolan, här har 
eleverna 11,3 i betygspoäng. 

Andra skolor som lyckats extra bra i vissa ämnen är bland annat Hogstorp som lyckats mycket bra i 
Matematik med 14.0 som bp och Hovhult som har 15,2 i Svenska. 

Uppföljning och analys av resultat i år 9 
Våra nior har gjort en bra resa sista åren där vi i år har brutit trenden och nu gått över rikssnittet för 
kommunala skolhuvudmän. Grafen nedan visar meritvärdet hos alla kommuners elever våren 2018 
och att vi kan glädjas åt att hamna över medel för kommunala huvudmän med våra 218,6 i 
meritvärde. 



 Verksamhetsberättelse 2017/2018 25 (37) 
 Grundskola/Förskoleklass/Fritidshem/Grundsärskola  
 
 2018-11-30 
 
 

 

 

Om vi tittar på andelen godkända kan vi konstatera att vi går från totalt 69% godkända till i år 
71,5%. Ökningen är störst hos flickor på 2,9% men pojkarna ökar också med 1,5%. Intressant är att 
om vi tar bort nyinvandrade och elever med okänd bakgrund så tappar vi 0,1 % på totalen. Detta 
innebär att våra nyanlända har stor påverkan på årets positiva resultat. 

Ser vi per ämne på andelen godkända blir bilden något annorlunda. Här finner vi att endast sex av 
sjutton ämnen gått bakåt från förra året. Här finner vi bland annat Svenska som faller från 94,6% till 
92,3%, Matematik från 89,1% till 88,6% och Fysik från 89,8% till 87,1% godkända. Bland de 
ämnen som gått bäst framåt finner vi trots sitt låga värde Svenska som andraspråk som går från 
50,4% till 57,3% (ämne med lägst andel godkända). Uppåt går också Historia från 88,6% till 91,4%, 
Samhällskunskap från 89,1% till 90,9% och Biologi från 90,2% till 91,3%. 

När vi ser över det totala meritvärdet så har detta som beskrivits ovan ökat från 205,5 till 218,6 
vilket är en ökning på 13,4. Här är pojkarnas meritvärde 203,5 och flickornas 234,1. I och med 
dessa positiva resultat ökade också andelen behöriga till nationellt program. Detta från fjolårets 
81,2% till i år 82,1%. 

Lokala analyser 
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När vi betraktar skolornas resultat för sig så ser vi följande (se tabell ovan). Samtliga skolor utom 
Ramnerödsskolan har haft en positiv trend under läsåret 2017/2018. I toppen finner vi 
Norgårdenskolan och Västerskolan med ett meritvärde på 240,9 respektive 236,2. Detta är också de 
skolor som ligger över rikssnittet för kommunala skolor för året (217,7). Norgårdenskolan har här 
en positiv förändring hos både pojkar och flickor medan Västerskolan kan konstatera att både 
pojkar och flickor hämtat sig väl men där pojkarna står för den största ökningen på 34,8. Vi ser 
också att både Linneaskolan och Sommarhemsskolan har positiva siffror för året där Linneaskolans 
högre värde bygger på en stor positiv förändring hos deras pojkar som ökar sitt meritvärde med 38,8 
från i fjol. Sommarhemsskolans goda förändring beror dock inte på pojkarna som redovisar ett 
minskat meritvärde på 12,8 men här gör flickor en rejäl upphämtning på 25,8 från förra året. 
Ramnerödsskolan tappar hos både pojkar och flickor vilket gör att de under 2018 gör ett sämre 
resultat (157,1) med en minskning på totalt 19,7. 

När det gäller lärarens förmåga att använda hela betygsskalan ser det bättre ut för eleverna i år nio 
än i år sex. Dock finner vi skolor och arbetslag som måste arbeta mer med detta och analysera 
varför det inte sker. Skolor som sticker ut här är Ramnerödsskolan och Linneaskolan som sätter få 
A i vissa ämnen. Men också vissa arbetslag på vissa skolor uppvisar en osäkerhet i betygsättning 
där man sätter få A och B men också underkänner få. 

Analys Kunskapsresultat 
Vad beror då denna ökning i meritvärde år 9 på? Ser man rent statistiskt på det och tänker bort 
insatser och kompetensutveckling utifrån det systematiska kvalitetsarbetet hittar vi tre områden, 
pojkar/flickor, nyanlända och föräldrars utbildningsbakgrund. 

Gör vi en jämförelse över tid kan vi se att andelen flickor har betydelse för både meritvärde och 
andelen godkända då de överlag haft bättre resultat än pojkar. Detta har för oss inneburit att när vi 
haft avgångsklasser med färre flickor än pojkar har meritvärdet gått ner. Exempelvis hade vi under 
2016 41% flickor och ett totalt meritvärde på 211 för att 2017 ha 46,2% flickor och ett totalt 
meritvärde på 205. Jämför vi detta med antal flickor 2015 (54,4%) och 2018 (49,9%) så ökar också 
meritvärdet till 212,3 samt 218,6 samma år. Detta tillsammans med konstaterandet att pojkars 
resultat överlag (i alla årskurser) är lägre måste resultera i ett ännu mer inriktat arbete på hur vi kan 
anpassa skolan efter pojkars behov. En skola som just gjort detta är Lane-Ryr som haft stora 
bekymmer med en ojämn fördelning mellan könen men som idag har goda resultat både hos pojkar 
som flickor. 

När det gäller utländsk bakgrund och vilken utbildningsnivå elevernas vårdnadshavare har så vet vi 
att här är skillnader. Meritvärdet för utlandsfödda elever är 161,5 medan snittet för den svenske 
eleven ligger på 232. För elever som har vårdnadshavare med eftergymnasial utbildning är 
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meritvärdet 2018 242,1 medan för elever med förgymnasial och gymnasial utbildning är värdet 
197,2. 

Som kommun har vi svårt att på kort sikt påverka vårdnadshavares utbildningsbakgrund, däremot 
kan vi påverkar resultatet hos våra utlandsfödda elever. En av de saker vi på olika sätt måste arbeta 
med är att motverka segregation. Bland annat kan vi skapa skolenheter med elever från olika 
socioekonomiska grupper. Använder vi resultatet ovan där vi läser att utlandsfödda elever har ett 
meritvärde på 161,5 och så jämför vi detta med Ramnerödsskolans totala resultat som är 157,1 så 
förstår vi att segregationen har ett pris. Ramnerödsskolan hade nämligen "bara" 51,5% elever med 
utländsk bakgrund, födda utomlands. 

Att vi 2018 hade fler flickor i år nio och att detta är en faktor som påverkat har vi beskrivit men 
detta är som bekant inte hela orsaken till det ökade resultatet. Många av våra positiva trender beror 
främst på att vi som grundskolekommun blivit bättre på att följa upp och analysera våra resultat i 
det systematiska kvalitetsarbetet. I dag vågar vi identifiera problemområden och analysera 
orsakerna på ett sätt som vi inte gjort förut. Vi har dessutom skapat oss verktyg genom en tydlighet 
i uppföljningar på alla nivåer från läraren till huvudmannen. Med hjälp av skolverket har vi också 
kunnat sätta fingret på två frågeställningar: Hur får vi skolan anpassad efter pojkars behov? och 
Hur får vi läraren trygg i sin betygsättning för att kunna använda hela betygsskalan? Att vi nu 
ställer frågorna innebär att vi ser goda möjligheter att hitta svaren och därmed kunna tackla 
orsakerna framöver. 

Uppföljning av Nationella prov 

Uppföljning av Nationella prov år 3 
En resultatuppföljning i år 3 visar att vi totalt sett lyckas bra. Treorna som gör prov i Svenska och 
Matematik visar på de flesta skolor mycket goda resultat. Andelen som nått kravnivån i Svenska var 
under våren 2018 92,2% och i Matematik 91%. Resultatet i Svenska är en svag försämring från i 
fjol med -0,8% men vi ökar här i Matematik med 1,3%. Vid en närmare granskning ser vi att flest 
elever i Svenska hade svårt för delprov C, G och F, där C stod för läsa: faktatext, G stod för; skriva, 
stava och interpunktion och F för; skriva i berättande text. När det gällde matematiken så hade våra 
elever svårast för delprov G1 och F2. Här står G1 för taluppfattning: bråk, uppskattning som syftar 
till att träna förmågorna begrepp, problemlösning och kommunikation. F2 står för taluppfattning: 
skriftliga räknemetoder subtraktion som syftar att träna förmågan metod. 

Uppföljning av Nationella prov år 6 
Ser vi på resultaten från de nationella proven i år 6 2018 kan vi konstatera att vi sänker oss i 
Matematik, Engelska och Svenska som andraspråk ämnen från 2017. I Matematik från 2017 års 
resultat på 89,3% godkända till 84,8 2018, Svenska som andraspråk från 61,2% till 53% godkända 
och i Engelska från 93,5 till 90,3% godkända. Glädjande är dock att i Svenska höjer vi våra resultat 
från 93,8% till 96,0% godkända. Jämför vi här pojkar och flickors resultat så är det likvärdigt i både 
engelska och matemaik men där andelen godkända är högre hos flickorna i Svenska. Precis som i 
både år 3 och i år 9 är det framförallt skrivdelen i provet i Svenska där eleven misslyckas men även 
till viss del läsdelen. 
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Uppföljning av Nationella prov år 9 
När vi sammanställt nationellaprovresultaten i år 9 kan vi se att många elever lyckats väl men att 
några moment fortfarande sticker ut negativt. Då nationella provet i matematik spreds på nätet 
innan provtillfället ersattes ordinarie prov med ett så kallat ersättningsprov. Detta ersättningsprov 
redovisas ej till skolverket. Detta fick till följd för oss att endast en skola gjorde ordinarie prov 
(Norgårdenskolan). 

Tittar vi på resultaten i Engelska kan vi konstatera att endast 3,3% av våra elever ej uppnått målen 
för godkänt. Detta kan jämföras med fjolårets 4,6 % underkända. I engelska kan vi inte se någon 
klar bild över om det är Tala, Läsa eller Skriva som vi behöver arbeta mest med utan det ser olika ut 
på olika skolor. När det gäller resultaten i Svenska kan vi konstatera att fler är underkända trots att 
det är ett bättre resultat än som redovisades 2017. Här finner vi att så många som 4,2% av eleverna 
blev underkända (2017 13,2%). Går vi ner på delprovsnivå kan vi konstatera att det är Skrivdelen 
som många har svårt för, här blir 17% underkända medans endast 4,1% blir underkända på 
Taldelen.  Även Läsdelen har många underkända med en siffra på 8,1%. Det intressanta i detta är att 
det gäller i alla våra skolor oavsett socioekonomisk bakgrund. 

Analys Nationella prov 
Trots många lokala variationer ser vi med tydlighet att vi måste arbeta vidare med läsa och skriva i 
Svenskan, och Matematik överlag. När det gäller läsa och skriva är resultatet sviktande både i år 
3, 6 och 9 vilket bör rendera i en strategi från tidiga år. Detta kan jämföras med Engelskan där vi 
inte alls har samma struktur utan större bredd på kunnandet och med likvärdiga resultat både hos 
pojkar och flickor. I både Svenska och Matematik har pojkarna sämre resultat både i år 3, 6 och 9. 
Att vi måste arbeta med genusproblematiken och att få skolan bättre anpassad efter pojkarnas behov 
är ett faktum. 

Kunskapsutveckling grundsärskolan 

Kunskapsutveckling - generella iakttagelser  
Måluppfyllelsen är hög i grundsärskolan. I de praktisk-estetiska ämnena lyckas eleverna bäst medan 
man i de teoretiska ämnena, främst svenska och matematik har en något lägre måluppfyllelse. De 
elever som inte når förväntade resultat i grundsärskolan gör det främst på grund av frånvaro som är 
sjukdomsrelaterad eller fysiska funktionsnedsättningar. 

Övergripande kan man se att det råder en viss osäkerhet kring hur man ska analysera skolans 
resultat men med de rutinerna påbörjat i vårt systematiska kvalitetsarbete kommer vi att förbättra 
det ytterligare (se tidigare inskickat årshjul). En av enheterna är dessutom tillsammans med 
angränsande grundskola med i Skolverkets satsning “Samverkan Bästa Skola” och de lärdomar man 
drar där kommer huvudmannen säkerställa att de sprids vidare till övriga grundsärskolor. 

Vidare kan man se att man inom grundsärskolan behöver utveckla bedömningen mot grundskolans 
läroplan för de elever som tidigare har bedömts att uppnå mål i enskilda ämnen. 

Kunskapsresultat och elevernas utveckling 
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Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 
resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling som 
lärare gör. 

Aktiviteter: 
Man har påbörjat användandet av Skolverkets bedömningsstöd. 

På flera av enheterna har man sett över mötesrutinerna för att undervisande personal tillsammans 
med ledning och elevhälsa, systematiskt följer upp och analyserar elevernas kunskapsresultat. Nu 
sker det både under terminen och vid terminsslut för att få en bättre överblick och kunna förändra 
undervisningen löpande. Dokumentation sker kontinuerligt vid de här avstämningarna. 

Formativ bedömning- Arbete har skett med att synliggöra kunskapsutvecklingen med eleverna. 
Olika typer av verktyg och bedömningsunderlag har använts för att dokumentera och åskådliggöra 
detta. 

Resultat: 
Genom att använda Skolverkets bedömningsunderlag har man fått en större kvalitet i sina 
bedömningar. 

Arbetet med formativ bedömning har gett eleverna en större förståelse för och insyn i sin egen 
inlärning. Framförallt har man sett att det varit motiverande hos de yngre eleverna där 
“Kunskapstrappan” har hjälpt eleverna att se sin egen utveckling. 

Förändrade mötesrutiner har skapat ett större underlag för analys av resultat och därmed större 
möjligheter att synliggöra såväl positiva arbetsmetoder som problem man ser i undervisningen. 

Handledningen har skapat forum för reflektion kring undervisningen. 

Nästa steg: 
Det är angeläget att i kommunens samtliga grundsärskolor fortsätta att utveckla arbetet med 
analysen av måluppfyllelse och bedömning för att det ska kunna ligga till grund för utveckling av 
elevernas lärande. Där behöver huvudmannen tillsammans med rektorerna fortsätta att utveckla 
arbetet. 

När elevernas kunskaper kartläggs med stöd av Skolverkets kartläggningsmaterial, skapas bättre 
förutsättningar för kartläggning och kommande analyser. 

Pedagogerna kommer fortsätta arbetet med formativ bedömning för att göra eleverna mer delaktiga 
i sin kunskapsutveckling. De yngre eleverna har påvisat att "Kunskapstrappan" gett dem bättre 
förutsättningar att se sina framsteg och de äldre eleverna har samma behov av att se sina framsteg. 
Stödasssistenterna kommer att ges fortbildning i formativ bedömning då de är en så stor del av det 
elevnära arbetet. Pedagogerna fortsätter att utveckla det arbete som redan påbörjats med att skapa 
medvetenhet hos eleverna om kunskapsutvecklingen genom bland annat strukturerade samtal där 
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eleven själv reflekterar över sin egen inlärning. 

Skolorna kommer även fortsättningsvis att ha pedagogiska konferenser där elevernas 
kunskapsutveckling följs upp och analyseras och framgångsfaktorer utifrån det man ser bör spridas 
och på så vis driva utbildningen och elevernas lärande framåt. För att utvecklingen ska fortsätta 
krävs fortsatt kollegialt lärande, vidareutveckling av formativ bedömning och stöd från SPSM 

Fortsatt handledning i arbetslagen skall tillhandahållas för att säkerställa gemensam reflektion kring 
undervisningen. 

5 Uppföljning och analys av övriga resultat 

5.1 Förskoleklass 

Normer och Värden Förskoleklass 

 

Enkäten som vårdnadshavarna fyllt i våren 2018 visar att nöjdheten är stor. Här har vi fyra av fem 
områden som är högre än rikssnittet.  Vårdnadshavarna tycker att vi anpassar undervisningen efter 
elevens behov, stimulerar dem på ett bra sätt och förhindra kränkningar. Trygghet får också högt 
värde medans arbetsro får lägre. Denna tendens ser vi hos både elever, personal och 
vårdnadshavare. Vi tror att detta beror på att Arbetsro är ett begrepp man tolkar olika och där många 
anser att arbetsro är när det är knäpptyst i klassrummet, medans arbetsro för andra innebär att det 
kan diskuteras och pratas så länge det är knutet till arbetsuppgiften. 

5.2 Grundskola 

Normer och värden 
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Resultaten i elevernas enkät år fem visar att tilltron till läraren och dennes påverkan på skolarbetet 
är stort. Det syns genom bland annat de höga staplarna "Mina lärare förklarar vad vi skall göra...", 
"Jag kan nå kunskapskraven om jag försöker", "Mina lärare hjälper mig..." och "Mina lärare är 
rättvisa mot oss". Precis som i förskoleklass ser vi också här att eleverna känner sig trygga men 
skattar studieron lägre. Samtliga värden är högre i Uddevalla än i riket i stort. 

Tittar vi på år nio är tendenserna de samma; att trygghet skattas högt medans studieron skattas lågt. 
Även de områden som påverkas av läraren är precis som i år 5 högre än de andra. Här finner vi 
bland annat; "Tillit till elevens förmåga" och att få "Veta vad som krävs". Noterbart är att samtliga 
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värden i år 9 är lägre i Uddevalla än i riket. 

 

När det gäller enkäten som Vårdnadshavarna gjort i grundskolan stämmer de väl med elevernas 
svar, framförallt skattar de tryggheten högt men studieron lågt. Något som vårdnadshavarna skattat 
lägre är området kring Elevhälsan. Går vi in i detalj och tittar på de faktiska frågorna finner vi att 
302 (19%) vårdnadshavare inte alls eller ganska dåligt upplever att "elevhälsoarbetet på skolan är 
tillräckligt utifrån mitt barns behov". 

Analys 
Vi inser att vår studiero måste förbättras i flera klasser, grupper och skolor. Men vi inser också att 
man åter och åter igen måste samtala med både elever och vårdnadshavare om vad Studiero är. Att 
det finns olika sorts studiero där det både kan vara tyst, föras samtal samt hållas livliga 
diskussioner, allt beroende av vad man arbetar med. 

Att elevhälsans insatser av vårdnadshavarna skattas lägre måste vi fundera kring. Några skolor har 
varit utan specialpedagoger och psykologer under en längre period då den centrala elevhälsan inte 
har lyckats tillsätta vakanta positioner. Det har gjort att flera elever i behov av särskilt stöd har inte 
blivit utredda skyndsamt och inte heller har åtgärdsprogram och insatser kunnat avsättas utifrån 
elevernas behov. Det har gjort att avdelningschefen för grundskolan i några fall frångått den lagda 
organisationen och använt statsbidrag för att rektor ska få möjlighet att finansiera anställning av 
specialpedagog inom egna skolan. Organisationen av elevhälsan som den ser ut idag har inte gett 
optimal utdelning för eleverna och skolorna har haft svårt att inte bara prioritera de utredningar som 
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har behövts men också det förebyggande- och främjande arbetet har inte kunnat prioriteras i den 
utsträckning som man har behov av och som skollagen föreskriver. Den analysen har gjorts såväl 
internt som vid Skolinspektionens uppföljningar, av den tidigare genomförda regelbundna tillsynen, 
under 2017/2018 resulterade i förelägganden på ett flertal enheter. 

I skrivande stund håller en helt ny elevhälsoorganisation på att ta form. 

Kränkningar 
Antal definierade kränkningar har ökat med 166% från 2016/2017 till 2017/2018. Analysen visar att 
det har sin grund i att man på majoriteten av skolorna har arbetat såväl personal som barn- och 
elevgrupper med att definiera vad en kränkning innebär och också tydliggjort rutiner kring hur 
anmälan och utredning av kränkning ska göras vilket innebär att man följer de rutiner vi har för det. 
Ytterligare en del i det är att trångboddheten med ett stort antal elever som inte har möjlighet att dra 
sig undan från varandra hamnar i konflikt och kränkningar sker. Att genom rutinerna synliggöra den 
här problematiken skapar förutsättningar för att arbeta förebyggande och främjande med 
kränkningar på ett mer konstruktivt vis. Jämställdhetsarbetet i fritidshemmen är en del i det här 
arbetet. 

Syvplanen 
Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse innefattar all verksamhet som bidrar till att ge elever 
kunskaper och färdigheter inför studie- och yrkesval. T.ex. studiebesök och undervisning som berör 
yrken, arbetsliv och utbildning samt medvetenhet om sig själv och kunskap om valprocessen. All 
personal på skolan har en roll i detta arbete. 

Studie- och yrkesvägledning i snäv bemärkelse innefattar t.ex. information och vägledning av elever 
enskilt och i grupp inför studie- och yrkesval. Detta är främst ett arbete för skolans studie- och 
yrkesvägledare. 

Planens centrala innehåll, grundskolan 

För att kunna göra medvetna och väl underbyggda val gällande den egna framtiden behöver eleven 
bli medveten om sig själv, valalternativen, relationen däremellan, samt lära sig att fatta och 
genomföra beslut. 

Skolans mål är att varje elev ska: 

 Bli medveten om sig själv  
Eleven ska ges tillfälle att reflektera kring sina intressen, förmågor, egenskaper, erfarenheter, 
värderingar, drivkrafter, mål och planer. Eleven ska även ges tillfälle att vidga sina perspektiv 
genom att reflektera kring sig själv och sina möjligheter i förhållande till genus, social och kulturell 
bakgrund. 

 Bli medveten om olika valalternativ, såsom olika utbildningar och yrken 
Eleven ska få kännedom om och erfarenheter från olika yrken och arbetslivet samt kunskaper om 
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olika utbildningssystem. Eleven ska även få kännedom om hur kunskaper i olika ämnen kan ha 
betydelse i arbetslivet. 

 Bli medveten om relationen mellan sig själv och valalternativen 

Eleven ska få färdigheter i och kunskaper om att samla, kritiskt granska och ta till sig information 
rörande arbetsliv och utbildning. Eleven ska även ges tillfälle att reflektera kring denna information 
i relation till sina egna intressen, förmågor, egenskaper, erfarenheter, värderingar, drivkrafter, mål 
och planer. 

 Lära sig att fatta och genomföra beslut 

Eleven ska få kännedom om och erfarenhet i hur man gör val och fattar beslut samt genomför dessa. 
Eleven ska även få kännedom om vad som kan påverka och begränsa studie- och yrkesval samt få 
medvetenhet om det egna ansvaret i valprocessen. 

Genomförande 

Varje grundskola ska utarbeta en lokal plan för studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, med 
utgångspunkt från den kommunala planen. Planen ska innehålla konkreta arbetsmoment i olika 
årskurser. Planen ska kontinuerligt utvärderas och vid behov uppdateras. 

Resultatanalys 

Varje grundskola har tagit fram sin plan för studie- och yrkesvägledning. Detta genomförs enligt 
plan på olika sätt beroende av hur gammal eleven är. Exempel på insatser och aktiviteter för detta 
kan vara studiebesök, framtidsteman, prao och arbeten kring gymnasievalen. 

Analys av lärande för hållbar utveckling 
Under läsåret 16/17 låg lärande för hållbar utveckling (LHU) som prioriterat läroplansmål. Då 
förväntades enheterna analysera och redovisa sitt arbete utifrån tre utvecklingsområden: 

 Skolorganisation för att stödja och underlätta ämnesövergripande undervisning och lärande 
för hållbar utveckling, 

 Personalens kompetens och kompetensutveckling samt 
 Elevers kunskaper och förhållningssätt. 

För läsåret 17/18 togs LHU bort som prioriterat läroplansmål och därmed också redovisningen av 
de tre utvecklingsområdena. LHU-arbetet ska dock fortfarande analyseras och beskrivas i skolornas 
verksamhetsberättelser under Uppföljning och analys av övriga resultat. 

LHU innehåller olika perspektiv som inbegriper såväl ekologisk som social och ekonomisk 
hållbarhet vilket inkluderar frågor som exempelvis inflytande och demokrati, trygghet och god 
hälsa. Dessa lyfts dock inte med i den här analysen om inte skolorna själva identifierat dessa 
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perspektiv som hållbar utveckling. 

Majoriteten av enheterna rapporterar om sitt LHU-arbete som traditionell miljöundervisning, det 
vill säga fokus på återvinning och återbruk, skräpplockning, matsvinn, energi och miljömärkningar. 
Sju skolor ger exempel på utomhuspedagogiska aktiviteter. Några lyfter också sociala aspekter som 
demokrati, inflytande och delaktighet, makt och genus. 

Kompetensutvecklingen för fritids rörande våldsprevention kan ses som arbete med social 
hållbarhet även om endast en skola benämner det på det sättet. En skola ger exempel på hur de 
relaterat läslyftets moduler till sitt LHU-arbete. I övrigt går det inte att hitta några exempel på 
kompetensutvecklingsinsatser som skett på någon av skolorna kopplat till LHU. 

Sju skolor beskriver sitt ämnesövergripande arbete. Det är i dessa skolors beskrivningar som det går 
att urskilja insatser på organisatorisk nivå för att underlätta LHU-undervisning. På de andra 
skolorna som inte lyfter ämnesövergripande arbete är det inte synligt. 

Nio skolor beskriver hur de genomfört undersökningar som fokusgrupper, intervjuer och enkäter för 
att ta reda på hur eleverna har uppfattat sin skolsituation och sitt lärande. Det kan ses som tecken på 
att skolorna blivit bättre på att analysera effekterna av genomförda aktiviteter jämfört med tidigare 
verksamhetsberättelser. Det är dock fortfarande större fokus på uppräkning av aktiviteter än analys 
av resultat. I analyserna går det att se ett tydligt mönster av att eleverna blivit mest motiverade och 
engagerade av ämnesövergripande tematiskt arbete med autentiska inslag. 

Vad det gäller det framåtsyftande arbetet så är det elva skolor som lyfter olika utvecklingsbehov. 
Mönster som går att hitta här är behov av att bli bättre på elevers delaktighet och inflytande samt 
tydligare struktur och plan för LHU-arbetet. 

5.3 Fritidshem 
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Skolinspektionens enkät visade att Uddevallas föräldrar har en högre nöjdhet med verksamheten på 
fritidshemmen än snittet i riket. Det resultat som ändock är något lägre är "Jag hålls informerad om 
verksamheten på mitt barns fritidshem" och det kan kopplas samman med påståendet "I 
fritidshemmet erbjuds aktiviteter som stimulerar mitt barns lärande" som har ett mer varierat 
resultat om än högt. Då huvudmannens bild är att fritidshemmen generellt sett har en hög kvalitet 
med många olika aktiviteter som utvecklar barnens lärande kan det vara så att information om vilka 
aktiviteter barnen erbjuds i verksamheten inte når vårdnadshavarna i tillräcklig utsträckning varför 
det är ett område som fortsatt behöver utvecklas.  

6 Slutsatser 
Utifrån de förutsättningar grundskolan befinner sig i med brist i kompetensförsörjning och trånga, ej 
ändamålsenliga lokaler når vi ändå goda resultat både kunskapsmässigt och värdegrundsmässigt. Vi 
har konstaterat i denna skrift att meritvärdet för våra nior har förbättrats så pass bra att vi idag ligger 
över rikssnittet för kommunala huvudmän och att denna förbättring skett hos både pojkar, flickor 
och hos våra nyanlända. Viktigt att poängtera är att det inte bara är arbetslagen i år nio eller 
högstadieskolornas förtjänst att detta händer utan hela grundskolans, förskoleklassens och 
förskolans förtjänst. Ett långsiktigt systematiskt utvecklingsarbete med tydliga mål, god 
kompetensutveckling och att hålla i och hålla ut i förändringsarbetet tror vi varit receptet för denna 
framgång. 

Det man kan fundera över är om utvecklingen gått snabbare eller om vi haft bättre resultat om vi 
haft en bättre situation kring våra lokaler och kompetensförsörjning? Idag har elever i vår stad ingen 
möjlighet att byta skola och vi har oerhört svårt att ta emot och placera nyinflyttade. Denna 
trångboddhet för med sig problem med att anpassa undervisningen efter elevens behov. Risken för 
konflikter och kränkningar tilltar i takt med att trångboddheten ökar. Att få tag på utbildad personal 
till våra tjänster är också svårt då det råder en stor brist och konkurrensen är stor mellan oss och 
grannkommunerna. Därtill kommer de effektiviseringar vi står inför till följd av kommunens och 
landets demografiska utveckling. 

Det som vi dock gör och fortsätter att arbeta med är hur vi skall komma runt problematiken med 
kompetensförsörjning. Vi arbetar både lokalt och centralt med att Grundskolan i Uddevalla skall 
vara en attraktiv arbetsgivare där både Attraktivitet, Introduktion, Rekrytering, Utveckling, 
förmågan att Behålla och Avslutningsprocessen vid en anställning skall vara av högsta klass. Men 
det innebär också att vi ser över möjligheterna att anställa andra kompetenser i skolan som inte är 
lärare, utan andra viktiga vuxna som möjliggör för läraren att få vara lärare med fokus på 
kärnuppdraget undervisning. Bara i år har vi på våra högstadieskolor anställt dussintalet 
Socialpedagoger som har till uppgift att främst arbeta med trygghet och studiero i vår verksamhet. 

Vi har med tydlighet beskrivit våra kunskapsresultat tidigare i verksamhetsberättelsen där våra 
största utmaningar är och där våra största vinster kan hämtas är att få våra elever att kunna läsa och 
skriva i tidiga år. Vi konstaterar också att vi måste förändra vårt arbetssätt när det gäller matematik. 
I flera år nu har timplanen höjts i matematik och höjs ännu mer till hösten, trots detta uteblir ökade 
resultat. Vi kan med andra ord inte göra mer av samma utan måste tänka nytt. 
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Dessutom är Lärande för hållbar utveckling (LHU) - utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt 
perspektiv är idag, totalt sett, det mest angelägna utvecklingsområdet i vårt samhälle. Därför är vår 
ambition att LHU under perioden skall växa och bli ett naturligt inslag och förhållningssätt i 
samtliga ämnen i Uddevallas grundskolor. Ledning och styrning skall i alla led beakta 
hållbarhetsperspektivet. 

Koncentrerar vi den grundläggande tanken och har en tydlig idé om vad som är viktigast för 
måluppfyllelsen i alla ämnen, det vill säga att eleven skall kunna läsa, skriva och räkna är det några 
arbetsområden där vi måste rikta vårt fokus. Från våra analyser kommer vi fram till att Ledarskapet 
i klassrummet är det viktigaste framöver. Med det följer ett mycket bättre och mer Systematiskt 
kvalitetsarbete med systematisk uppföljning och analys, en undervisning anpassad efter både flickor 
och framförallt pojkars behov samt en god förmåga att möta eleven och bedöma elevens kunskaper 
med en hög förväntan. Elevens resultat är helt avhängigt en god klassrumspraktik som i sin tur är 
beroende av lärares lärande som kräver ett hållbart pedagogiskt ledarskap på alla nivåer. 

Åren framöver vill vi därför fortsätta satsa på målen Ökad måluppfyllelse och Trygghet och 
studiero med fokus på tidig läsinlärning, ledarskapet i klassrummet, betyg och bedömning, 
systematiskt kvalitetsarbete, genusarbete samt att öka studieron i våra klassrum. 

Detta arbete har redan börjat genom en en rad kompetensutvecklingsinsatser på bland annat 
ledarskapet i klassrummet, systematiskt kvalitetsarbete och betyg och bedömning. 

 



 Verksamhetsberättelse 2017/2018 
  
 
  
 
 

 

Verksamhetsberättelse 2017/2018 

Gymnasieskola 
  



 Verksamhetsberättelse 2017/2018 2 (13) 
 Gymnasieskola 
 
  
 
 

 

Innehållsförteckning 

1 Verksamheten ................................................................................................................................ 3 

2 Förutsättningar för måluppfyllelse .............................................................................................. 3 

3 Resultat av mått ............................................................................................................................. 4 

3.1 Mått från styrkort ................................................................................................................................... 4 

3.2 Mått från verksamhetschef .................................................................................................................... 5 

4 Uppföljning och analys av prioriterade läroplansmål 2017/2018 ............................................. 5 

4.1 Skolans mål är att varje elev kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för 

skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. ................................................................... 5 

4.2 Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett program inom gymnasieskolan 

tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda dessa 

kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv. ............................................. 6 

4.3 Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört ett program inom gymnasieskolan kan 

observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet hållbar 

utveckling. ............................................................................................................................................. 7 

5 Uppföljning och analys av kunskapsresultat .............................................................................. 8 

6 Uppföljning och analys av övriga resultat och läroplansområden ......................................... 11 

7 Slutsatser ...................................................................................................................................... 12 

 

  









 Verksamhetsberättelse 2017/2018 6 (13) 
 Gymnasieskola 
 
  
 
 

 

 

Nästa steg 
Tydligare samordning. En biträdande rektorsfunktion inom IM kommer att ha ett samordnande 

uppdrag från och med lå 18-19. Inriktning är kartläggning av elevernas studiebehov. 

 

Prioriterat mål: 

4.2 Det är skolans ansvar att varje elev som har slutfört ett program inom gymnasieskolan 

tillägnar sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieväg och kan använda 

dessa kunskaper för vidare studier och i samhällsliv, arbetsliv och vardagsliv. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Gymnasieskolans resultat visar att genomsnittligt betygspoäng sjunker något jämför med 

föregående år. Förstelärare har i uppdrag att arbeta för ökad måluppfyllelse och att identifiera 

kompetensutvecklingsbehov inom ämnesgruppen. Genom kollegialt lärande kan lärarna 

tillsammans arbeta för ökad kompetens och ökad måluppfyllelse hos eleverna. 

 

Den förväntade effekten är att fler elever når kunskapskraven i respektive ämne, liksom att den 

genomsnittliga betygspoängen i respektive ämne ökar. 

Analys av måluppfyllelse 

Arbetet med detta mål inom ramen för framtagen handlingsplan Studieresultat och motivation har 

skett främst på programnivå utifrån behov och förutsättningar där. Exempel på aktiviteter som 

genomförts är: 

 

 Stödinsatser på programmen, ex mattestuga på Ekonomiprogrammet. 

 Tidiga stödinsatser genom ett nära arbete mellan elevhälsoteam, rektor och lärare. 

 Motivationshöjande arbete på programmen 

 Trygghet och studiero (redovisas separat) 

 Infärgning/ämnesintegration  

 Värdeskapande lärande främst inom yrkesprogram där verktyget Loopme har använts på 

APL, kompetensutveckling för lärare har genomförts 

 Kursutvärdering digitalt, UTV5 

 Studieteknik för ES-elever på Sinclair 

Resultat 

 

Enligt egen statistik så ökar andelen avgångselever som fullföljer gymnasieexamen under perioden 

2016-2018. Den egna statistiken när det gäller genomsnittligt betygspoäng visar på på en 



 Verksamhetsberättelse 2017/2018 7 (13) 
 Gymnasieskola 
 
  
 
 

 

stabilisering i studieresultat även där. 

Utvärderingar på programmen visar att kompetensutvecklingsdagen om värdeskapande lärande var 

en givande dag, men det är inte alla program som arbetar vidare med verktyget LoopMe. Det är 

inom lärlingsutbildningen som det används på ett tydligt sätt för kommunikation och uppföljning av 

elevers arbetsplatsförlagda lärande. 

De digitala kursutvärderingarna används nu genom verktyget, UTV5, i samtliga skolhus, men 

enheterna har kommit olika långt med hur underlaget används. Inriktningen är en ökad delaktighet 

och ökat resultat. 

Nästa steg 
Den gemensamma resultatanalys för rektorsgruppen för att identifiera och utveckla arbetet med 

framgångsfaktorer kopplade till studieresultat är en viktig del i det fortsatta arbetet med 

studieresultat. För att arbeta med elevers motivation ser vi att det är viktigt att fortsätta med 

implementeringen av det digitala kursutvärderingsverktyget, UTV5, så att underlaget kan användas 

i utvecklingsarbetet på rektorsenheterna och att det kan göras även under pågående kurser. . 

Att använda de nya matriserna i Vklass för att ytterligare involvera eleverna i sin 

kunskapsutveckling. Dessutom planerar vi att genomföra ett utvärderingsprojekt gällande de nya 

kunskapsmatriserna i Vklass för att se om de kan stödja oss i arbete med studieresultat och 

motivation. 

 

Prioriterat mål: 

4.3 Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört ett program inom gymnasieskolan 

kan observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån perspektivet 

hållbar utveckling. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Alla lärare ska integrera hållbar utveckling i sin undervisning. Den förväntade effekten är att 

undervisningen innehåller perspektiv på hållbar utveckling samtliga kurser. 

Analys av måluppfyllelse 

 Detta har vi gjort inom ramen för framtagen handlingsplan Lärande för hållbar utveckling: 

 Fokusvecka för hela UG 

 Demokratiprojekt 

 Ökad tillgänglighet för FTs simulatorer 

 Perspektivet Hållbar utveckling lyfts fram i kurserna 

 Lärande för hållbar utveckling som prioriterat läroplansmål i tre år 

 Globala skolan- ett givande samarbete 

 Samarbete i lärarlag 
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Resultat 
Samtliga rektorer beskriver ett arbete kring målet Lärande för hållbar utveckling där perspektivet 

finns med i klassrummet och i programmens kurser. Prioriteringen har inneburit att perspektivet har 

blivit tydligare på programmen och att samarbeten mellan ämnen och kurser har skapats. 

Rektorerna beskriver också ett arbete i skolhusen och ett exempel är från Agneberg; “Hållbar 

utveckling är en röd tråd genom utbildningen på Restaurang- och livsmedelsprogrammet. I kurserna 

tas upp innehåll som matsvinn, klimatsmart mat, köttkonsumtion, vegetarisk mat och rawfood. I 

produktionen ser vi till att ta vara på produkter som är nära bäst-före-datum och vi tar betalt för 

plastpåsar i butiken. Årets externa miljörevision visar att eleverna är delaktiga i arbetet för 

miljöfrågor, att våra mötesstrukturer lyfter fram miljöaspekter på ett naturligt sätt och att vi har 

goda rutiner som visar att vi lever som vi lär med källsortering och klimatsmarta val i café och 

skolmatsal. “ (Ur verksamhetsberättelse 2017-18, Restaurang och livsmedelsprogrammet) 

Rektor på Introduktionsprogrammen lyfter fram lärande för hållbar utveckling som en av de viktiga 

perspektiven eleverna behöver ha under sin utbildningstid inom introduktionsprogrammen. 

Nästa steg 
Efter att ha prioriterat detta läroplansmål i tre år kommer nu arbetet att fortsätta på programnivå. 

Den gemensamma fokusveckan kommer att fortsätta och hållbar utveckling är en viktig del av 

gymnasiets verksamhet fortsatt och tydliggörs i programmål och kursinnehåll på samtliga program. 

 

5 Uppföljning och analys av kunskapsresultat 

 

Slutsatser utifrån läsårets betygsstatistik. 

Gymnasieexamen 

Andel elever som tog gymnasieexamen läsåret 16-17 är 90,3% för UGs avgångselever enligt 

officiell statistik från Skolverket. För läsåret 2017-18 ser vi i vår egen statistik att resultatet hamnar 

preliminärt på 87%. Skolverkets statistik från 2017 visar att 70,6% av eleverna uppnår 

gymnasieexamen inom 3 år. Denna skillnad kan förklaras med att avgångselevernas resultat beror 

på att skolan låtit elever arbeta med förlängd studietid enligt skollagen, elever kan ha gjort ett omval 

eller gått via introduktionsprogrammen för grundskolebehörighet. Tio nationella program har ett 

resultat överstigande 90% av avgångseleverna som uppnår gymnasieexamen (egen statistik), varav 

6 program har resultat 100%. 

I Skolverkets jämförelsedatabas kan vi se att utvecklingen för UG är stadig över tid
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(Kolada, Urval Uddevallas kommunala gymnasieskola, hämtat 181130) 

Vår egen statistik för pojkar-flickor visar på en utjämning där pojkar nu uppnår resultat i nivå med 

flickorna. Trenden över tid är tydlig där pojkars studieförmåga har ökat. Pojkars resultat tenderar att 

vara något lägre inom EKSPINT samt SA. 

Andel elever med lägst E 

UG har ett resultat som är relativt oförändrat över tid. 

Genomsnittligt betygspoäng, GBP 

GBP visar en viss positiv utveckling över tid. UG strax under Riket på detta mått. 

Avvikelser 
Nationella program som visar på sammantaget mycket goda studieresultat över tid är EE, FT, NA, 

SASPINT och EKSPINT. Detta tyder på framgångsrika arbetssätt med stöd för elever och 

uppföljning av resultat på dessa program. Rektorerna på dessa program lyfter fram flera 

framgångsfaktorer i enhetens arbete. Särskilt lyfter rektorerna: 

Placering av lärare i arbetsrum. Exempel från EE där yrkeslärarna sitter tillsammans i samma 

arbetsrum och har ett nära samarbete med lärarna som undervisar i gymnasiegemensamma ämnen. 

Elevhälsoteamet och lärarlagen har systematiskt arbetat för att stötta och hjälpa eleverna under sin 

gymnasieutbildning, Det finns en tydlighet kring hur möten och samarbeten är organiserade för 

lärare och elevhälsoteam. 

Enligt Skolinspektionens tillsyn visar att eleverna på EE upplever att klassens undervisande lärare 

känner till vad som planeras i de olika kurserna och eleverna känner en trygghet i att lärarna 

samarbetar kring eleven. 

Särskilda satsningar utifrån resultat. Exempel från FT där insats gjorts utifrån tidigare resultat inom 

kursen Matematik 1a. Alla elever klarar nu kursen vilket är mycket ovanligt på yrkesprogram 

generellt. Insatsen består bland annat av att 25 tim yrkesmatematik genomförs på våren i åk 1 av 
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yrkeslärarna och sedan läser eleverna 100 tim i åk 2 i ordinarie matematikkurs. 

Program som visar på god utvecklingstrend i sina studieresultat över de senaste åren samt når bättre 

resultat; BA, VF, GLUMA, IN. GLUMA har lyckats vända en negativ trend när det gäller 

kunskapsresultat och rektor lyfter ett medvetet arbete kring samarbete och samsyn kring eleven som 

en viktig del i den utvecklingen. 

Ett program som visar på stabila resultat inom treårsperioden är SA. Rektor på SA lyfter 

Organisation och struktur som möjliggör kollegialt lärande och samarbete mellan lärare. Vid 

utvärdering lyfter lärarna lyft fram att detta varit viktigt och betydelsefullt och de önskar utveckla 

detta ytterligare. 

Tydligt mål att eleverna ska bli väl förberedda för högskolestudier. Det innebär bland annat att vi 

arbetar med en tydlig progression när det gäller vetenskapligt skrivande, med ett avklarat 

gymnasiearbetet som en garanti för erhållna och viktiga kunskaper inför högskolestudier. 

Tydlig struktur och organisation kring uppföljning av elevers studieresultat samt rutiner och en 

organisation för hur vi arbetar med anpassningar, extra anpassningar och särskilt stöd. 

Inom VO-programmet har ett omfattande arbete skett med att ge nyanlända möjlighet att påbörja 

utbildning inom yrkesintroduktion inom det nationella programmet. Resultatet är mycket bra där en 

stor del av eleverna som påbörjat efter första året blivit behöriga och enligt egen statistik uppnår 

79% av avgångseleverna en gymnasieexamen. 

ES, HA samt GLUAG avviker negativt med resultat under 80% av avgångseleverna som uppnår 

gymnasieexamen. ES som ett högskoleförberedande program med relativt stor elevvolym är en 

särskild utmaning framåt. Vid jämförelse med ES-Riket är avvikelsen för ES-UG än mer tydlig. Till 

detta kommer att andel pojkar på ES som tar gymnasieexamen är ca 50% enligt egen statistik. ES 

avviker med ett lågt värde även när det gäller Andelen elever med lägst E i samtliga kurser. 

Åtgärder/Insatser 

Fortsatt arbete med kollegialt lärande inom rektorsgruppen för att lära mer och sprida organisation 

och processer som leder till att elevers studieresultat förbättras. Aktiviteter som tex. skall 

genomföras är: 

-fortsatt identifiera framgångsfaktorer inom yrkesprogram och högskoleförberedande program 

- uppföljning av kursutvärderingar 

- fortsatt stärka och utveckla lärarens användande av lärplattform, Vklass 

-arbeta för att stärka elevens studieteknik och motivation i lärprocessen inom fler program 

-tillgodose fler lärstilar hos eleverna med stöd av lärplattformen, fler lärtillfällen 

Det kan särskilt konstateras att ES-programmets möjligheter att förbättra sina studieresultat är stora. 
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Det finns sannolikt strukturer inom programmet som under åren återkommande lett till att 

måluppfyllelsen inte utvecklas utan fortsatt stannat på en låg nivå. Det finns skäl att analysera såväl 

skolkulturen samt hur prioriteringar sker inom rektors resursfördelning samt arbetet med elever i 

behov av stöd. Arbetet med elevers studiemotivation samt lärarnas samsyn i hållandet runt varje 

elev för att eleven skall ta gymnasieexamen behöver stärkas. En djupare analys över elevers 

studieresultat inom respektive ämne skall genomföras för att ge rektor och lärare underlag för 

åtgärder.  

6 Uppföljning och analys av övriga resultat och läroplansområden 

 

Trygghet och studiero 
Rektorerna beskriver ett väl inarbetat arbete med trygghet och studiero. Det görs inom ramen för 

planen mot diskriminering och kränkande behandling på resp rektorsenhet men också genom 

värdegrundsarbete övergripande för UG. Ett löpande arbete sker över året. Ett exempel från El- och 

energiprogrammet kan användas för att beskriva flödet; "Till grund för upprättande av planen ligger 

elevenkäten ”Trygghet och studiero” som genomförs med eleverna på höstens Temadag i 

september. Temadagen innehåller bland annat genomgång av den gamla planen. Analys och 

diskussioner genomförs med varje klass som lämnar synpunkter och förslag till förändringar till ny 

plan. Förslag till ny plan tas upp på klassråd och ny plan anslås i oktober/november. På EA-tid, 

välkomstsamtal, utvecklingssamtal och Temadagar lyfts frågorna på olika sätt med eleverna." (Ur 

verksamhetsberättelse 2017-18 för El- och energiprogrammet) 

Arbetet med trygghet och studiero har under läsåret resulterat i flera åtgärder. På Östrabo Y har det 

röststyrda ut- och inrymningslarm byggts ut så att det omfattar alla skolhus på området. Larmet har 

nu prövats och justeringar har gjorts under våren. 

Uppföljning har visat att matsalen är en i högre grad otrygg plats än på andra delar av skolan. 

Åtgärder kopplat till det är ökad vuxennärvaro samt införande av passersystem i två av UGs 

matsalar. Planen är att passersystem ska införas i samtliga matsalar. Det är hårt tryck på UGs 

matsalar och det uppstår kösituationer. Detta har varit tydligast på Agneberg, Sinclair och Östrabo 1 

under läsåret. Matsalarna är en flaskhals när elevökningen nu påbörjas och kapaciteten för 

matsalarna kommer att behöva öka. 

I rektorernas verksamhetsberättelser är det den årliga trygghetsenkäten som lyfts fram som underlag 

i arbetet med trygghet och studiero. LUPP och den gemensamma brukarenkäten kommer inte fram 

på samma sätt. 

APL 
Idag finns ingen sammanhållen uppföljning av kvaliteten på apl på verksamhetsnivå. Det behöver 

säkerställas att APL genomförs på ett kvalitativt sätt. 

SYV-plan 
Idag finns ingen sammanhållen uppföljning av enheternas SYV-planer. Det behöver säkerställas att 
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SYV-plan finns på samtliga enheter 

 Åtgärder/insatser framåt 

att följa upp rektorsenheternas arbete med framtagande av SYV-plan 

 att kartlägga genomförande av APL utifrån att APL ska vara en nedbruten del av de 

kunskapsmoment som ingår i yrkesutbildningen 

 att ta fram kriterier för kvalitativ APL genom erfarenheter från bland annat 

lärlingsutbildning 

7 Slutsatser 

Det mått som är övergripande för gymnasieskolan är andel elever med gymnasieexamen. Trenden 

är god. Rektorernas arbete med att hålla i varje elevs studiegång ger resultat. Arbetet för att höja 

resultatet för detta mått kommer att fortsätta genom att ytterligare stärka identifierade 

framgångsfaktorer på samtliga program inom Uddevalla gymnasieskola. Utmaningen blir att fortsatt 

vidmakthålla god arbetsmiljö, trygghet och studiero samt god lärarkompetens under kommande års 

stora elevökningar. Resursbehov kopplat till lokaler, utrustning samt elevers studiegång ökar enligt 

alla prognoser nu och sträcker sig fram till 2040 med en tydlig effekt redan 2027. 

Utvecklingsarbetet sker inom ramen för tre prioriterade läroplansområden och till dem kopplade 

handlingsplaner. En sammanfattning av åtgärder syns nedan. 

Studieresultat och motivation 

 Gemensam resultatuppföljning på verksamhetsnivå såväl som på enhetsnivå 

 Stöd till elever under pågående kurser 

 Elevhälsa i nära samarbete med rektorer och lärare 

 Studie- och yrkesvägledning- SYV-plan på samtliga enheter 

 Vägledning, gymnasiepraktik, Yrkesintroduktion kopplat till nationellt program så att elever 

snabbt får kontakt med nationellt yrkesprogram. Att det är framgångsrikt och 

motivationshöjande syns i utvärderingar. 

 Gemensamma UG-konferenser för ämneslärare och yrkeslärare, I de ämnen där förstelärare 

finns samordnas gruppen av den. En väl sammanhållen lärargrupp inom resp ämne ökar 

förutsättningar för likvärdighet och skapar möjlighet för gemensam kompetensutveckling 

och kollegialt lärande. 

 

Identitet och självkänsla 

 Temadagar kring identitet och självkänsla är en del i det förebyggande arbetet för ökad 

trygghet och studiero. 

 Involvera eleverna i det förebyggande arbetet när det gäller arbetsmiljö. 

 Kompetensutveckling Psykisk hälsa/ohälsa för personal 
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Inkludering och integration 

 Gymnasiepraktik och miljöpraktik. Det har visat sig framgångsrikt att nyanlända elever får 

praktisera på nationella program. Det ökar motivation och därmed ofta 

studietakt.Genomströmningen på IM ökar som effekt av detta. 

 Studiehandledare organiseras från IM och bemannar skolhusen utifrån behov. 

 Organisation Modersmål. En samordnare är tillsätts på gymnasiet och undervisningen 

organiseras från IM. 
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viktigt att leda skolarbetet genom att vara en förebild för både elever och kollegor. 

Gymnasiesärskolans personal har stor vana av att arbeta nära eleverna i tankar om kamraternas 

upplevelser, där respekt för de personliga förutsättningarna är av största vikt. Många av 

gymnasiesärskolans elever har funderingar kring identitet, både sin egen och andras. Att diskutera 

egenvärde och integritet är därför ett naturligt inslag för lärare, habiliteringspersonal och elevhälsa 

på gymnasiesärskolan. 

Prioriterat mål: 

4.2 Skolans mål är att varje elev kan samspela i möten med andra människor utifrån 

respekt för skillnader i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Gymnasiesärskolan arbetar för att öka möjligheter för inkludering och integration. Detta är ett 

fokusområde för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan tillsammans. 

Analys av måluppfyllelse 

 Gymnasiesärskolan arbetar för att öka möjligheter för inkludering och integration. Detta är ett 

fokusområde för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan tillsammans. 

 

Gymnasiesärskolan ser behovet av att arbeta aktivt med inkludering i olika former, både inom 

gymnasiesärskolan och gentemot 3-åriga nationella program i Uddevalla gymnasieskola. 

Vi ser också behovet av att arbeta aktivt med inkluderingen i samhället genom studiebesök, praktik 

och APL för eleverna på nationella program. 

 

Vi arbetar med att integrera elever i 3-åriga nationella program utifrån elevers egna önskemål men 

främst förmågor. Det är en individualisering utifrån varje elevs behov där vi strävar efter att ge 

varje elev den utmaning som lockar fram störst utvecklingspotential för eleven med siktet inställt på 

livet efter skolan. Vi integrerar också elever från nationella program inom gymnasiesärskolan och 

individuella programmet på gymnasiesärskolan. Denna integrering sker i båda riktningar utifrån 

behov och anpassning till lagom utmaning för eleven. 

 

Inkludering är ett ord som lätt missbrukas. För att en elev ska känna sig inkluderad skall det vara 

självupplevt, det är inget vi kan skapa enbart genom att placera någon fysiskt i en viss grupp. Vi 

använder därför ordet integrerad eftersom det bättre beskriver den aktuella situationen. 

I mötet med nya klasskamrater möter eleverna andra språk, kulturer, religioner och kan ta del av 

deras livsvillkor. Då vi möter elevernas tankar får vi möjlighet att diskutera behovet av respekt för 

alla dessa skillnader. 
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Prioriterat mål: 

4.3 Skolans mål är att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som 

miljön i ett vidare perspektiv. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Varje enhet ska ha tre utvecklingsområden inom lärande för hållbar utveckling. Arbetet med 

utvecklingsområden kan kopplas till Håll Sverige Rents miljöcertifiering Grön Flagg.  

 

Alla lärare ska integrera hållbar utveckling i sin undervisning. Den förväntade effekten av detta är 

att öka elevernas förmåga att observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån 

hållbar utveckling.    

 

Alla enheter ska efter läsårets slut kunna beskriva hur de har arbetat med de tre 

utvecklingsområdena och hur arbetet medvetandegjort och höjt elevernas kunskaper om hållbar 

utveckling. 

Analys av måluppfyllelse 

Vi samlar exempel på de tre utvecklingsområdena och delger varandra goda exempel genom 

utvärderingar för året. 

Prioriterat mål: 

4.4 Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar stärker sin tilltro till den egna 

förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och påverka sina villkor. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Gymnasiesärskolan har identifierat ett behov av att stärka elevernas självkänsla. Elevens självbild är 

ofta mycket negativ, särskilt för elever på nationellt program med ojämn kunskapsprofil där 

områden och förmågor gränsar till elever på nationella program i gymnasieskolan. 

 

Den förväntade effekten, som följs upp genom specifika frågor i brukarundersökningen, är att 

elevernas självkänsla ökar liksom deras upplevelse av delaktighet och egna ansvarstagande. 

Analys av måluppfyllelse 

Gymnasiesärskolan har identifierat ett behov av att stärka elevernas självkänsla. Elevens självbild är 

ofta mycket negativ, särskilt för elever på nationellt program med oämn kunskapsprofil. Där gränsar 

områden och förmågor till elever på nationella program på gymnasieskolan. 

 

Vi erbjuder varje elev möjlighet att få hjälp att förstå sin egen diagnos och vad den betyder för 

eleven. Detta erbjuds om elever visar att de har svårigheter med sin identitet. Oftast är det någon i 

elevhälsan som arbetar med detta, såsom kurator eller specialpedagog. 

 

Den förväntade effekten är att öka självkänslan. Detta följs upp genom specifika frågor i 

brukarundersökningen. Där visas att elevernas självkänsla ökar, liksom deras upplevelse av 
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delaktighet och eget ansvarstagande. 

Prioriterat mål: 

4.5 Rektorn har särskilt ansvar för att utbildningen organiseras så att den så långt möjligt 

anpassas efter elevernas önskemål och val av kurser. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Gymnasiesärskolan har identifierat ett behov av fortsatt utveckling av arbetet med integrering av 

elever i gymnasieskolan. Den förväntade effekten är fler integrerade elever på nationella program. 

Analys av måluppfyllelse 

Gymnasiesärskolan har identifierat ett behov av fortsatt utveckling av arbetet med integrering av 

elever i gymnasieskolan. Den förväntade effekten är fler integrerade elever på nationella program. 

Gymnasiesärskolan har en långt gående individualisering som inte är systemstyrd på samma sätt 

som i gymnasieskolan generellt. Varje kurs kan bytas ut efter ett rektorsbeslut om det är för elevens 

bästa med avseende på utveckling och på livet efter skolan. 

 

Vi har dedikerad personal för att främja möjligheterna för de integrerade eleverna, både en 

koordinator och habiliteringspersonal. Dessa arbetar direkt mot eleverna för att underlätta 

integreringen och förhoppningsvis skapa förutsättningar för riktig inkludering. 

 

Vi har en förväntan på att detta arbete leder till att en större andel elever kommer i arbete efter 

avslutad utbildning på Uddevalla gymnasiesärskola. Detta har vi observerat att det stämmer under 

de senaste fyra åren. Det är svårt att sätta en siffra på detta mått eftersom det rör sig om icke 

statistiskt säkerställbara nivåer på grund av att det är för få elever varje år att göra mätning på. 

Prioriterat mål: 

4.6 Elevboende 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

För att kunna möte långväga elever och andra elever med boendebehov så att de kan välja 

Uddevalla Gymnasiesärskola. 

Analys av måluppfyllelse 

För att kunna tillgodose behovet av boende för långväga elever beslutade förvaltningschefen efter 

en utredning 2017-2018 i samverkan med socialtjänsten att ett elevboende skall startas. 

Målsättningen är att elevboendet skall kunna starta ht-2019. 

 

Skolans planering sker i cykler om läsår och det är av yttersta vikt att lokalansvarig på BoU och 

kommunens förvaltare får fram ett beslut om den föreslagna lokalen på Malöflaket eller annan 

lämplig lokal under tidig höst/vinter 2018, för att information skall kunna ges om boendet under 

2018 till sökande elever och vårdnadshavare. Går inte detta kommer starten förskjutas ett år och 

planeras till 2020. 
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Prioriterat mål: 

4.7 Rektorn har särskilt ansvar för att samverkan med universiteten och högskolorna 

samt arbetslivet utanför skolan utvecklas så att eleverna får en kvalitativt god utbildning 

samt en förberedelse för yrkesverksamhet och fortsatt utbildning. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Gymnasiesärskolan har identifierat ett behov av att förstärka gymnasiesärskolans yrkesutbildning 

och att utveckla kontakten med arbetslivet. Den förväntade effekten är att fler integrerade 

lärlingsutbildningar. 

Analys av måluppfyllelse 

Gymnasiesärskolan har identifierat ett behov av att förstärka sin yrkesutbildning och att utveckla 

kontakten med arbetslivet. Den förväntade effekten är fler integrerade elever på nationella 

yrkesprogram samt att vi utökar lärlingsutbildningen inom gymnasiesärskolan med programmet 

Administration, Handel och Varuhantering. Vi har sett en ökning av elever på lärlingsutbildningen 

och tror starkt på och kan påvisa exempel på att detta är en väg ut i arbetslivet genom förvärvsarbete 

med eller utan arbetsplatspolitiskt stöd i någon form. 

Prioriterat mål: 

4.8 Det är skolans ansvar att varje elev efter genomförd gymnasiesärskoleutbildning 

utifrån sina förutsättningar har tillägnat sig kunskaper i de kurser eller ämnesområden som 

ingår i studievägen och kan använda dessa i samhällsliv, arbetsliv, för fortsatta studier och 

i vardagsliv. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Analys av måluppfyllelse 

I Gymnasiesärskolan är varje elevs utveckling i fokus då utbildningen organiseras. Vi är vid en 

punkt där lokalfrågan blir viktig för att kunna tillgodose adekvata förutsättningar för ett bra lärande. 

Vi ser att vi nu saknar två viktiga funktioner; garage/förråd och elevboende, i de av 

förvaltningschefen beslutade funktionerna i verksamheten och där lokalansvarig på BoU förevisat 

garage/förråd på Rosenhäll och elevboende på Malöflaket. Lokalprocessen går så sakta att det 

riskerar att försena starten av elevboendet ytterligare ett år fram till 2020. Då är det två år försenat 

gentemot det förslag som fanns i samband med utredningen om en start ht-2018. Vi ser detta som en 

riskfaktor att processen är så långsam, det leder till att vi får komma fram till icke önskvärda 

lösningar för eleverna på Fordon och Godshantering samt de elever med en svårare form av autism 

som har ett eget lokalbehov hela eller delar av veckan. För dessa elever har lokalfrågan en direkt 

påverkan på möjligheten att tillägna sig de planerade kunskaperna. 

 

Varje elev på gymnasiesärskolan har en individuell studieplan på nationellt program eller på 

individuella programmet. De elever som av olika skäl behöver reducera sin veckotid bevakas och i 

fall där det är uppenbart att eleven inte kunnat nå sin studieplans mål erbjuds förlängning av 

utbildningen. Detta kommuniceras under studietiden med hemkommunen. 
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Individuella programmet har arbetat med digital kompetens och formativ bedömning som sina egna 

mål. Vi ser en snabb utveckling av de digitala plattformarna och dess möjligheter för elevernas 

lärande. Det är många olika digitala hjälpmedel för våra elever; Ipads, smartboard, ögonpekare, 

kommunikationshjälpmedel m.fl. men stor tid läggs ner på att lära sig att använda olika 

programvara som stöd för elevernas lärande. Vi använder Google drive med dess funktioner och 

utnyttjar flitigt tekniken med QR-koder för att kunna exekvera funktioner i de tekniska hjälpmedlen, 

vilket är ett stöd och underlättar delaktighet. 

 

Vi ser att arbetet med den digitala kompetensen har gett goda effekter på lärandesituationen som 

blir mer interaktiv och kan ge möjlighet till större delaktighet hos den individuella eleven utifrån 

dess förutsättningar. När verktygen kan vara kompensatoriska sker det positiva processer i lärandet 

som vi kan se hjälper våra elever till ökad måluppfyllelse. 

 

Den formativa bedömningen har sedan långt tillbaka varit en central del i att kunskapsutvecklingen 

men kopplat till de digitala hjälpmedlen såsom lärplattform sker en förskjutning mot en 

digitalisering av processen. Vi ser också att tillgängligheten i den formativa processen stöds av t.ex. 

bilder/film tagna i undervisningen med de digitala hjälpmedlen. Att tillgängliggöra och öka 

delaktigheten är ofta centralt för elever och målsmän inom gymnasiesärskolan för att det ska bli en 

inkluderande formativ process. Vi kan inte se någon skillnad mellan pojkar och flickor men 

individuellt är det stora skillnader i hur man kan ta del av sin egen utveckling eftersom 

förutsättningarna varierar så mycket. Vi ser dock att de digitala hjälpmedlen stödjer delaktighet och 

tror på en fortsatt utveckling av dessa verktyg. Det är dock viktigt att vi har möjlighet att följa den 

fortbildning som behövs för att följa med i de olika programvarorna som används men också i de 

konceptuella förhållandena till vår kontext (starkt diversifierad), med elever på gymnasiesärskolan, 

för att kunna vidhålla denna goda utveckling vi under året kunnat se på både individuell nivå men 

främst på gruppnivå. 

 

Prioriterat mål: 

4.9 Skolans mål är att varje elev utifrån sina förutsättningar är medveten om att alla 

yrkesområden förändras i takt med teknisk utveckling, förändringar i samhälls- och yrkesliv 

samt ökad internationell samverkan och därmed förstår behovet av personlig utveckling i 

yrket. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Att öka socialiseringsgraden och deltagande i samhällsfunktioner och framtida yrkesliv. 

Analys av måluppfyllelse 

Att öka socialiseringsgraden och deltagandet i samhällsfunktioner och framtida yrkesliv är viktigt 

och att på så sätt få växa med utmaningarna i sin egen takt. Vi arbetar med relevanta verktyg såsom 

datorstöd för de elever som lär sig detta. Det är också viktigt att se arbetslivet i relation till den 

relativt korta period som gymnasietiden är och sätta sina kunskaper i det ljuset. Vi måste lära för att 

lära hela livet, det vill säga vi måste förbereda oss för ett fortsatt lärande efter skolan. Vi 
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återkommer ofta till den röda tråd som löper genom utbildningen och in i tiden efter skolan. När vi 

har eleven i fokus tar vi hjälp av det perspektivet för att skapa rätt förutsättningar i den individuella 

planeringen av varje elev. 

 

5 Uppföljning och analys av kunskapsresultat 

När vi ser till kunskapsresultat i gymnasiesärskolan ser vi både mycket goda exempel och de där det 

är svårt att se någon utveckling alls. Så diversifierad är utbildningen i sin natur eftersom elevernas 

förutsättningar är på detta sätt när det gäller lärande. Vi har en elev under 2017/2018 som lyft sig 

till en nivå inom hästskötaryrket så att en framtida karriär med förvärvsarbete verkar självklar. Hen 

har till och med läst in hästskötarexamen under sitt tredje år och fortsätter på denna inslagna väg där 

gymnasiesärskolan ger hen helt individuella möjligheter till utveckling, då vi ser att det leder till 

mycket fina resultat. I andra ändan av skalan har vi en elev som kräver en helt  egen 

undervisningslokal med minst två personal närvarande samtidigt på grund av säkerhetsskäl. I det 

fallet sker det mycket lite lärande på grund av förutsättningarna och de individuella behoven. På 

detta sätt kan alltså den elev med svag inlärning varta den som kräver mest resurser och det ligger i 

behovsanalysen kring eleven att försöka skapa de förutsättningar som maximerar lärandet. Vi 

arbetar med mycket skiftande metoder för att nå maximal utveckling av kunskapsresultaten utifrån 

elevens behov och det ser vi som en nyckelfaktor för att lyckas. Det kräver stor kompetens hos 

personal. Gymnasiesärskolan har en stor utmaning i att rekrytera duktiga speciallärare, 

habiliteringspersonal och i framtiden stödpedagoger. 

6 Uppföljning och analys av övriga resultat och läroplansområden 

I arbetet med eleverna i gymnasiesärskolan får vi vid tillfälle ta ställning till etiska frågeställningar 

som ofta är en polarisering av juridik och stödbehov eller personlig integritet. Att leva med en 

utvecklingsstörning eller som vi nu mer kallar det, en funktionsvariation, kan innebära att det är 

fullkomligt uppenbart att man är i behov av stöd i juridiskt bindande frågor trots att man själv är 18 

år fyllda. Det är en delikat balansgång att kliva in på den personliga integriteten och diskutera 

frågor som vi normalt inte skulle göra på grund av ålder när det gäller övriga elever i 

gymnasieskolan. Vi får ofta luta oss på att vi gör dessa handlingar med elevens bästa i fokus men 

det är en process som kräver extrem eftertanke då det är lätt att handla med de bästa intentioner men 

ändå bryta mot både lag och elevens önskan, ifall vi gör fel. Detta till trots ser vi att vi gör positiv 

skillnad med vårt arbete även i de svåraste fallen. 

7 Slutsatser 

Gymnasiesärskolan i Uddevalla är framgångsrik, både när vi ser till elevernas utveckling men inte 

minst till den andel av våra elever som kommer ut i arbetslivet efter avslutad skola. Nationellt sett 

har vi en stor andel elever inom vår lärlingsutbildning och det tror vi är en framgångsfaktor. 

Vi hart en utbildning som varit i kraftig expansion under tre år. Elevantalet har ökat från 54 - 80 och 

vi prognostiserar att ökningen fortsätter men i något lägre takt de närmaste åren. Vi börjar bli 

mycket trångbodda på grund av denna expansion och lokalfrågan blir en nyckelfråga för att lyckas 
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behålla den goda kvalitén i utbildningen. Våra lokalfrågor med elevboende och förråd/garage är av 

yttersta vikt för att vi ska kunna bedriva utbildningen. Att det är svårt för kommunen att hantera 

lokalfrågor är uppenbart och mycket beklagligt eftersom vi inte kan informera på ett korrekt sätt 

under 2018 för vilka våra förutsättningar är inför ht-19. 

En mycket stor utmaning är rekrytering. Vi har ett rekryteringsbehov av utbildade speciallärare med 

inriktning mot utvecklingsstörning och vi har också ett behov av erfaren habiliteringspersonal, 

särskilt inom grav autism men också för multihandikappade elever. 
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4 Uppföljning och analys av prioriterade läroplansmål 2017/2018 

Prioriterat mål: 

4.1 Rektorn har ett särskilt ansvar för att utbildningen utformas så att elever som är i 

behov av stöd får det. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

De elevgrupper som studerar på vuxenutbildningen är de som har ”fått minst” och eller ”har svag 

ställning på arbetsmarknaden” samt en ökad mängd nyanlända. En del av dessa elever har tidigare 

misslyckats och kanske inte fått det stöd de har behövt. För att nå och inte minst säkerställa att 

dessa grupper klarar sina studier, behöver olika typer av åtgärder vidtas, först och främst inom 

ramen undervisningen i respektive kurs. 

 

Den förväntade effekten att fler elever upplever att de får den hjälp och det stöd de behöver i sina 

studier. Detta förväntas i sin tur leda till högre måluppfyllelse bland eleverna. 

Analys av måluppfyllelse 

 

Lärcentrum 
Inom samtliga rektorsområden har lärare arbetat med att alla elevgrupper ska känna till, i de flesta 

fall även besökt, Lärcentrum. Lärcentrum består av lokaler med utrustning för studier, med tillgång 

till speciallärare och lärare med olika ämnesbehörigheter schemalagda på olika tider. Det finns ett 

tyst studierum och specialläraren jobbar också mycket ut mot elevgrupper genom att göra 

klassrumsbesök och informera om verksamheten, besök på APT för att informera personal samt 

enklare utredningar om elev misstänks ha till exempel någon inlärningssvårighet. Insatserna syftar 

till att vara ett stöd, en del av vuxenutbildningens ansvar kring så kallade ”extra anpassningar”, men 

ska dock inte ersätta stöd inom ramen för undervisningen, det vill säga ansvaret hos den 

undervisande läraren. Många elever går till Lärcentrum för att studera utöver lektionstid, istället för 

att sitta hemma, eller för att få hjälp av ämneslärare om det gäller någon specifik uppgift. 

 

I snitt var det ca 25-30 elever per dag på Lärcentrum hösten 2017, vilket visar att verksamheten 

fyller sitt syfte. I brukarenkäten vår 2018 svarade 90% att ”jag har fått det stöd jag behöver”. Bland 

sfi-elever ser vi att elever i kurs c och d i högre utsträckning än elever i kurs b, besöker Lärcentrum, 

vilket vi tror beror på att elever i takt med att de studerar på vuxenutbildningen, får större förståelse 

för sin egen roll och sitt eget ansvar i lärandet. 

 

Lärcentrum kommer utöver dagens verksamhet även rikta sig till studenter inom andra skolformer, 

vilket bland annat kommer innebära en utökning av ytan. 

 

Mentorskap och kartläggning direkt i början av kurs 
Inom flera rektorsområden har lärare arbetat med mentorskap under elevernas första veckor på 

vuxenutbildningen. Inom flera områden har man utvecklat det till att respektive lärare träffar nya 

elever redan innan första lektionen genomförs. Vid dessa tillfällen går man igenom praktiska frågor 
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som studieaktivering hos CSN, inloggning till plattformar med mer. Inom alla rektorsområden 

jobbar lärare med kartläggningssamtal under elevens första tid på kursen, för att bland annat 

bedöma existerande kunskaper och inlärningsstrategier. 

 

Arbetssättet med mentorskap och tidiga kartläggningar möjliggör validering och individanpassning 

i resten av kursen. Det kan påbörjas redan dag ett i de fall där lärare träffar elever innan kursstart 

och på så sätt kan värdefull studietid utnyttjas på bästa sätt. Det ger också en god grund för 

elevernas fortsatta studier, när frågor om till exempel kontoinloggning är uppklarade direkt vid 

kursstart. 

 

Arbetet med mentorskap kommer att utvecklas och tillämpas i högre grad inom samtliga 

rektorsområden, via samverkan och kollegialt lärande över rektorsområden. 

 

Bedömning och struktur 
Inom ett rektorsområde har man satsat på struktur i uppgifter och lektioner. Arbetet har utgått från 

Universal Design for Learning, UDL, och lärare har i grupper skapat uppgifter och lektionsupplägg 

som är mycket tydliga och strukturerade. En lärare har särskilt jobbat med att basera arbetet på 

forskning och beprövad erfarenhet. Lärarna har bland annat fått ge feedback på varandras uppgifter 

ur ett strukturperspektiv. Inom hela vuxenutbildningen har lärare påbörjat arbete med förtydligad 

bedömning. Ett rektorsområde har haft en kompetensutvecklingsdag med föreläsare om formativ 

och summativ bedömning. Inom bland annat sfi har lärare skapat kunskapsmatriser, där elever kan 

se kunskapskraven i kursen och hur läraren bedömer dem. 

 

Lärarna upplever att de genom kollegialt lärande har förbättrat och förtydligat uppgifter ur ett 

strukturperspektiv. Kunskapsmatriserna synliggör för elever vad som krävs och hur läraren bedömer 

kunskaper. Dessa aktiviteter blir ett stöd i elevens lärande eftersom eleven för större förståelse för 

syftet med uppgifter och vilka förutsättningar som gäller för kursen. 

 

Arbetet med struktur och kunskapsmatriser ska utvecklas och tillämpas inom alla rektorsområden. 

Flera arbetslag kommer att arbeta med lektionsobservationer för kollegialt lärande och i längden 

högre undervisningskvalitet. 

 

Individanpassningar och orienteringskurser 
Individanpassning sker inom hela vuxenutbildningen verksamhet. Individanpassning kan vara till 

exempel anpassade prov, där läraren läser frågorna för eleven, eleven kan få möjlighet till längre 

provtid eller att kunna sitta avskilt. Inom flera kurser, inom sfi, allmänna gymnasiala och yrkes, ges 

handledning under en viss tid med ”drop in”. Då kan elever komma om de vill, och få individuell 

handledning eller stöd av läraren. Inom ett rektorsområde inom sfi har rektor upprättat ett 

resursschema för personalen, vilket innebär att lärare får gå in som resurs på annan lärares lektion. 

Det gör att eleverna får ökad tillgång på lärare och fler möjligheter till individuellt stöd. 

 

Genom olika former av individanpassning ges elever större förutsättningar att klara av sina studier. 

Inom matematik på gymnasial nivå har en orienteringskurs med fokus på repetition bidragit till höjd 
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måluppfyllelse där bara en person inte fick godkänt betyg i Matematik 1 respektive Matematik 2, 

efter genomförd orienteringskurs. Inom den gymnasiala kursen Rengöringsservice som erbjudits 

elever med låg språknivå har en orienteringskurs med inriktning på språkstöd gjort att 

måluppfyllelsen blev 100%. 

Vi kommer att fortsätta jobba med individanpassade lösningar, för att möta varje individ på dennes 

nivå och på så sätt ge så bra förutsättning som möjligt för lyckade studier. 

 

Digitala resurser 
Alla elever får ett Google-konto och lärare lägger ut lektionsinformation, uppgifter, övningar med 

mer i det digitala klassrummet ”Classroom”. Alla elever har tillgång till Inläsningstjänst, inlästa 

läromedel och om det finns, interaktiva läromedel. Det underlättar för elever att studera utifrån det 

inlärningsupplägg som passar varje individ bäst. Att lärare lägger ut bland annat 

lektionsinformation på Classroom möjliggör för elever att på egen hand ta igen information och 

uppgifter om eleven har missat något. 

 

Särvux 
Orienteringskurser är ett annat verktyg som kan användas som stöd, för elever som behöver mer tid 

för att klara en kurs eller för att skapa förutsättningar för elev att kunna tillgodogöra sig en kurs. 

Inom Särvux används, utöver samtliga ovanstående stödverktyg, orienteringskurser för att kartlägga 

individen och för att sedan kunna skapa en helt individanpassad kurs. 

Prioriterat mål: 

4.2 Vuxenutbildningens mål är att varje elev ges möjlighet att få sina kunskaper och 

kompetenser validerade. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

Validering lyfts tydligt fram i samtliga styrdokument som en avgörande faktor i den vuxnes lärande. 

Ingen skall läsa det den redan kan. Det gäller inte minst nyanlända där validering lyfts fram som en 

viktig faktor i integration och individens möjligheter att snabbt komma in på arbetsmarknaden. 

 

Den förväntade effekten är att fler elever får sina reella kunskaper validerade och därmed snabbare 

klara av sina studier. 

Analys av måluppfyllelse 

Valideringsmallar utarbetats inom Vård och omsorg och implementerats under verksamhetsåret. 

Mallarna tydliggjort för eleverna vilka kunskaper de har när de påbörjar utbildningen. De dokument 

som blir resultat av valideringen, kommer att läggas in i elevens individuella studieplan. 

 

Inom sfi valideras samtliga elever under sin tid i startgruppen. Under verksamhetsåret har totalt 66 

elever valideras och tillsammans förkortat sin utbildningstid på sfi med ca 209 veckor. Det är något 

lägre resultat än föregående år, vilket kan förklaras med att de elever som nu startar på sfi har varit 

kortare tid i Sverige än tidigare elever. 
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Validering är efter att det varit  ett prioriterat mål under flera år, ett väl inarbetat sätt att arbeta. 

Framtida arbete kräver förfining av arbetsmetoder och dokumentation. 

 

Särvux 
Samtliga elever som påbörjar sina studier på särvux valideras, vilket startar i form av inledande 

samtal. För helt nya elever skapas en orienteringskurs för att möjliggöra en längre period av 

kartläggning. Detta leder till att eleverna blir antagna till rätt kurs både kunskapsmässigt och socialt 

eller att en delkurs skapas för att tillgodose elevens behov. Under verksamhetsåret har totalt 31 

inledande samtal genomförts, vilket resulterat i 11 valideringar som i sin tur ledde till 8 antagningar 

till kurser på både grundläggande och gymnasial nivå. 

Prioriterat mål: 

4.3 Vuxenutbildningens mål är att varje elev tar ansvar för sitt lärande och sina 

studieresultat. 

Anledning till prioritering och förväntad effekt 

En förutsättning för lärande och måluppfyllelse är att eleverna förstår sitt eget ansvar. Eftersom 

vuxenutbildningens målgrupp idag består av elever som inte tidigare läst eller t.ex. har misslyckats 

på gymnasiet, är frågan om det egna ansvaret för sitt lärande central. Många av vuxenutbildningens 

studerande kommer ifrån skolsystem där ansvaret för det egna lärandet inte poängteras.  

 

Den förväntade effekten är att elevernas ansvar för sina studier och det egna lärandet ska öka samt 

visa på ökad delaktighet i undervisningen. Närvaro på lektioner och handledningstillfällen för de 

som är i behov av det ska öka. 

Analys av måluppfyllelse 

Inom ett rektorsområde som har yrkesutbildningar har det arbetats mer reflektionsgrupper. Elever 

har fått reflektera över vad man tror är viktigt inom yrket och vilka egenskaper som efterfrågas, för 

att sedan fått reflektera kring sig själva, hur man lär sig bäst och hur man fungerar som individ. 

Lärare och rektor har sett att kunskap tenderar att bli djupare om eleven har förmåga till att 

självständigt reflektera över sig själv och givna situationer, vilket även forskning pekar på. 

 

Inom alla rektorsområden har det arbetats för att synliggöra kunskapskrav, nuläge och progression 

för eleven. Elever inom olika utbildningar har fått göra självskattningar, till får de själva värdera hur 

väl de genomfört ett visst moment. Inom några yrkesutbildningar har eleven fått föra loggbok där de 

dagligen får ange ”vad har jag gjort idag” och ”vad har jag lärt mig idag”. Flera rektorsområden har 

också arbetet med kunskapsmatriser där elever på ett tydligt sätt kan se kunskapskrav och mål, och 

lärare fyller i när ett visst mål är uppnått. Eleven ser då också vad den behöver arbeta mer med. 

 

Alla elever har blivit erbjudna stöd med att planera studietid och hjälp med studieteknik. Elever 

erbjuds även handledning och mentorssamtal som stöd och vägledning för att eleven ska ta ansvar 

för sina studier och studieresultat. 
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Det går att se en skillnad i ansvarstagande mellan vissa grupper. Till exempel tar generellt elever 

med lång utbildningsbakgrund mycket mer eget ansvar, och är mer motiverade, än dem med kort 

utbildningsbakgrund. Inom sfi studieväg 1, där de elever med kort utbildningsbakgrund bland annat 

finns, kommer man fortsättningsvis arbeta med att skapa ett tillstånd där eget ansvar är norm. 

 

Projektet Eget ansvar 
Under året har det genomförts, utöver rektorernas egna aktiviteter, ett rektorsövergripande arbete 

kring elevers eget ansvar. Arbetet påbörjades under hösten 2017 efter att rektorer från 

verksamhetschef fått ett särskilt uppdrag kring samverkan inom och mellan rektorsområden. Det 

bidrog till att idén om ett ”nytag” kring eget ansvar med fördel kan bedrivas med pedagoger från 

alla rektorsområden för att få ett helhetsgrepp. Elevens eget ansvar har varit ett prioriterat 

läroplansmål under flera år. 

 

Arbetet drevs i projektform under våren 2018 där samtliga i ledningsgruppen och 13 lärare med 

olika kompetenser från olika rektorsområden. Det var förstelärare, speciallärare och lärare med som 

arbetar inom sfi, yrkes, gymnasiala allmänna och grundläggande. Arbetet leddes av utvecklare 

tillsammans med en rektor och utgick från vuxenutbildnings läroplan: ”Vuxenutbildningens mål är 

att varje elev• tar ansvar för sitt lärande och sina studieresultat, och• kan bedöma sina 

studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven för utbildningen.”  Arbetet bestod av 

diskussioner och frågeställningar som behandlades i gruppen. I början handlade det övergripande 

frågor så som vad som kan sägas ingå i elevens eget ansvar, och efter en tid ökade samsynen i 

gruppen kring detta. Ett exempel på det är hur hjälpsam läraren bör vara, för att bidra till ett ökat 

ansvarstagande hos eleven. Om lärare alltid börjar om en teoretisk genomgång för en elev som 

kommer tjugo minuter sent till en lektion, så kommer troligtvis elevens ansvarstagande inte att öka. 

Om läraren däremot fortsätter genomgången men lägger ut samtlig information på Classroom så att 

det är tillgängligt för eleven, kan eleven själv ta igen det den missat, genom att lärare gett 

förutsättningar för detta. 

 

Inom projektgruppen arbetade man ur flera olika perspektiv; ledningsperspektiv, lärarperspektiv 

och elevperspektiv. Det undersöktes också bland elever vad som ansågs vara hinder för att ta eget 

ansvar, och vad som var betydelsefullt eller motiverande för att ta eget ansvar. Arbetet i projektform 

avslutades i slutet av våren 2018 efter att gruppen tagit fram tre övergripande punkter, baserat på 

vårens arbete, som varje rektor ska fortsätta arbeta med under verksamhetsår 2018-2019. De tre 

punkterna var: 

 

1. Studieschema - eleverna fyller i ett studieschema, gärna i början av kurs, för tid utöver 

lektionstid. Utgå från 40 h/vecka vid heltidsstudier. Eleven ska fundera kring sina egna behov och 

förutsättningar vad gäller självstudier, och revidera studieschemat vid behov 

 

2. Classroom – både lärare och elever kan använda Classroom mer som verktyg, till exempel lägga 

ut lektionsinformation så att dem som missat en lektion kan ta igen den. 

 

3. Reflektion – eleverna får tid och utrymme att fundera på varför är den här uppgiften viktig, vad 
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är mitt mål med kursen, vad är mitt långsiktiga mål? Vad behöver jag bli bättre på för att nå 

kunskapskraven? Lärarna behöver ge tid för reflektion och kanske själva stanna upp. Målsättning 

kan bli en effekt av reflektion, veckomål, utbildningsmål och så vidare. 

5 Uppföljning och analys av kunskapsresultat 

 

Svenska som andraspråk 
Bland gruppen språkstarka och välmotiverade elever var måluppfyllelsen inom svenska som 

andraspråk 100% och avbrotten 12%. 

Motsvarande siffror för den övriga gruppen inom svenska som andra språk förbättrades under 

verksamhetsåret: 

SVA 1, måluppfyllelsen höjdes från 61% på hösten till 63% på våren, 

SVA 2, måluppfyllelsen höjdes från 65% på hösten till 91% på våren, 

SVA 3, måluppfyllelsen höjdes från 86% på hösten till 95% på våren. 

 Dessa siffror visar på något lägre siffror, jämfört med de språkstarka. Måluppfyllelsen har ökat 

sedan insatser i form av orienteringskurser och ökad lärarledd undervisning utökats. Det är en 

tendens som pågått sedan insatserna infördes hösten 2016 vilket tydligt visar att kunskap i språk 

behöver nötas in vilket tar tid. Skillnaderna i resultat mellan "snabba vägen" och övriga visar att 

motivationen och språkfärdigheter spelar stor roll för resultaten. 

Matematik 
Matematikresultaten har förbättrats under verksamhetsåret. 

Matematik 1 - måluppfyllelsen höjdes från 74% på hösten till 90% på våren, 

Matematik 2 - måluppfyllelsen höjdes från 53% på hösten till 85% på våren, 

Matematik 3 - måluppfyllelsen höjdes från 71% på hösten till 78% på våren. 

Sedan hösten -16 har fler lärarledda lektioner i matematik erbjudits, liksom möjligheten att läsa en 

repetitionskurs inom ramen för en orienteringskurs. Dessa insatser gav omedelbart resultat, 

måluppfyllelsen ökade omgående från 68% på Ma 1 2016, till att idag ligga på 90%. Motsvarande 

insatser har genomförts inom Ma 2, även det med goda resultat. Det är tydligt att mer lärarledd 

undervisning samt repetition leder till högre måluppfyllelse. 

SFI 
Under verksamhetsåret antogs 1103 elever till sfi. Inom Sfi finns kurs A-D och studieväg 1-3 där 

studieväg 1 består av elever med ingen eller kort utbildningsbakgrund medan elever med lång 

studiebakgrund och snabb progression finns inom studieväg 3. Det avspeglar sig tydligt i resultaten 
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där flest F och flest avbrott sker inom studieväg 1. Det har satts totalt 6 F inom hela sfi. 

Medelvärdet för avbrott inom alla grupper inom sfi är ca 34%. Flest avbrott görs inom studieväg 1 

och den vanligaste avbrottsorsaken är att eleven fått arbete eller praktik eller okänd anledning, det 

vill säga att eleven upphört att komma utan att meddela lärare. Andra vanliga anledningar är flytt 

till annan kommun eller föräldraledighet. Det är något fler män än kvinnor som gör avbrott, men 

kvinnor meddelar i mycket högre grad än männen om de ska göra avbrott och varför. 

YH 
Inom YH är måluppfyllelsen hög, liksom tidigare år, då samtliga elever nått godkänt betyg eller 

högre. Inom våra två YH-utbildningarna Stödpedagog och Skräddare är det inga avbrott. Prognosen 

för att få arbete efter YH-utbildning är mycket hög, inom Skräddare arbetar till exempel 24 av 26 

stycken inom arbetsområdet. På båda utbildningarna är det fler kvinnor än män, vilket speglar hur 

det ser ut även på arbetsmarknaden inom yrkena. Inom båda utbildningarna var det den senaste 

starten av 77 % kvinnor - 14 st av 18 elever inom Skräddare, och 20 st av 26 elever inom 

Stödpedagog. 

Särvux 
Inom Särvux är måluppfyllelsen hög, vilket antas bero på en mycket hög grad av individanpassning 

inom samtliga kurser samt hög trivsel hos eleverna. Individanpassningen gäller till exempel 

studietid, centralt innehåll i kursen, inlärningsstil och olika stöd av hjälpmedel och verktyg. Det har 

satts 19 betyg, samtliga E eller högre, där 8 var på på grundläggande nivå och 11 på gymnasial nivå. 

Inga F är satta under verksamhetsåret och endast två avbrott är gjorda vilka berodde på personliga 

skäl. Det är jämn könsfördelning inom Särvux med 52 % kvinnor under 2017. 

6 Uppföljning och analys av övriga resultat och läroplansområden 

Övriga läromål som prioriterats 

Rektor har ett särskilt ansvar för att alla elever ges handledning och får tillgång till och 

förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg för en tidsenlig 

utbildning för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, genom bland annat bibliotek och 

digitala verktyg.  

Inom bland annat Särvux har målet haft en central roll i att utveckla förståelsen hos eleverna för hur 

digitaliseringen påverkar individen och samhället. Resultaten visar att eleverna utvecklat sin 

förmåga att använda digital teknik att de regelbundet arbetar i G-suite, använder appar samt testat 

programmering. 

Inom allmänna gymnasiala kurser har satsningen givit elever med läs- och skrivsvårigheter verktyg 

att klara av undervisningen, För alla elever har den digitala tekniken utvecklat förmågan att arbeta 

vetenskapligt med texter och mycket tid har lagts på att diskutera källkritik. 

Vuxenutbildningens mål är att varje elev får information om arbetslivets aktuella och förväntade 

kompetensbehov. 
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Vuxenutbildningen har arbetat med auskultationer för lärare inom respektive bransch, genomfört 

yrkesråd samt platsförlagt viss utbildning i samverkan med NÄL. Genom samverkan med 

branscherna säkerställer vi att de utbildningar som vi genomför motsvarar de krav som respektive 

bransch har. 

SYV-planer  

På vuxenutbildningen arbetar studie- och yrkesvägledare i nära anslutning till och i när samarbete 

med både lärare och rektorer. Det möjliggör ett aktivt arbete med studie- och yrkesvägledning i 

både snäv och vid bemärkelse. Att detta arbete är verkningsfullt anser rektor vara en av 

anledningarna till att eleverna klarar sina utbildningar och är väl förberedda för yrkeslivet. Samtliga 

elever på vuxenutbildningen träffar vid behov och eller vid kursstarter en studie- och 

yrkesvägledare för att planera, komplettera eller revidera sin individuella studieplan. Studie- och 

yrkesvägledare deltar dessutom på informationsträffar inom både yrkesutbildningar och på 

individuella kurser. Varje sådant informationstillfälle genererar fler besök hos en studie- och 

yrkesvägledare som tar emot ca 6 400 individuella besök och ca 2000 telefonsamtal/år. 

Under våren -18 genomfördes Vux-Expo där samtliga yrkesutbildningar som ges på 

vuxenutbildningen, presenterade sin verksamhet. Mässan besöktes enligt fastställt schema av 

samtliga elever som hade undervisning den dagen. 

Hållbar utveckling 

Förutom inom ramen för den gemensamma gruppen GHU (Gruppen för Hållbar utveckling) där 

frågor av övergripande karaktär behandlas, arbetar varje lärare inom ramen för sin kurs med frågan. 

På övergripande nivå har pappersanvändandet i och med G-suites införande minskat, dokument 

delas digitalt, källsorteringen har ökat, porslinsmuggar med Vux-loggan har köpts in till personalen 

och från och med hösten -18 erbjuds kunderna billigare kaffe om de har egen mugg med sig, istället 

för att köpa en pappersmugg. Frågan om rökförbudet är ständigt aktuell då det kommer nya elever 

till Vux hela tiden. Inom ramen för undervisningen har frågor som matsvinn, återbruk, individens 

eget ansvar och möjlighet att påverka och studiebesök på bland annat återvinningsstationer varit 

aktuella. För många elever framförallt inom de lägre nivåerna inom sfi är källsortering och 

miljömedvetenhet något nytt. 

Likabehandlingsplaner 

På vuxenutbildningen finns en likabehandlingsplan för respektive rektorsområde, 4 st, samt en 

lättläst variant inom särvux. Planerna revideras varje år och processas bland annat inom ramen för 

elev- och studeranderåd. På särvux har planernas framtagande varit en del av ett ämnesövergripande 

projekt och utformats enligt UDL (Universell Design för Lärande). I processen har eleverna givits 

möjligheter att förstå innebörden av texterna och  att vara aktiva inom flera olika ämnen. 

Brukarenkät 
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Två gånger per år genomförs en brukarundersökning där frågor ställs om elevernas upplevda trivsel, 

trygghet, studiero, deras möjlighet till hjälp/stöd samt i vilken utsträckning de tar emot erbjuden 

hjälp. 

92,2 % anser sig trygga på Vux,   motsvarande siffra nov -17:  93.4%       ( kvinnor 94% män 

86%) 

män känner sig något minde utsträckning trygga än kvinnor, vilket gäller både nov-17 och april-18. 

91,4% anser sig ha god studiero på Vux, motsvarande siffra nov -18 90,4%  (kvinnor 93% män 

88%) 

Män anser i något lägre omfattning ha studiero än kvinnor, vilket gäller både nov-17 o april-18. 

91,9% anser sig trivas på Vux, motsvarande siffra nov -17:  91,5%    (kvinnor 94% män 88%) 

Mäns trivsel från nov -17 till april -18  har ökat 7 procentenheter, vilket är positivt. 

  

Två nya frågor angående stöd ställdes i enkäten våren -18 

89,6% anser att de får det stöd de behöver                                 (91% kvinnor 86% män) 

86,2% anser att de tagit emot den hjälp de har behövt                (87% kvinnor  84% män) 

Genomgående visar siffrorna på hög trivsel och trygghet vilket är extra positivt med tanke på den 

mångkulturella arbetsplats som Vux är. De höga siffrorna indikerar att arbetet med värdegrund och 

likabehandlingsfrågorna givit resultat liksom det faktum att de eventuella problem eller incidenter 

som uppstår tas tag i så snart de blivit kända.De höga siffrorna på frågan om huruvida eleverna får 

det stöd de behöver, beror sannolikt på satsningarna på Lärcentrum som slagit väl ut. Många elever 

söker sig till Lärcentrum för att kunna studera i lugn och ro och för att få extra lärarhjälp. De något 

lägre siffrorna på om de tagit emot hjälp kommer förhoppningsvis att öka i ock med satsningen på 

arbetet med läroplansmålet "elevens eget ansvar". Arbetet handlar om att tydlig- och synliggöra 

sambandet mellan inlärning och goda resultat med det egna ansvaret för studierna. 

 

7 Slutsatser 

 Att nyanlända elever kan börja tidigt mot ett yrke stärker motivationen hos individen jämfört 

med att först läsa sfi och svenska som andraspråk, och därefter börja på en yrkeskurs. 

 Att börja med ett yrkesspår parallellt med sfi och kunna göra progression inom 

yrkesinriktningen i takt med att språknivån höjs, med individanpassade upplägg, gör att fler 

elever kommer upp på gymnasial nivå tidigare. 



 Verksamhetsberättelse 2017/2018 15 (15) 
 Vuxenutbildningen 
 
 2018-11-26 
 
 

 

 Ett nära samarbete med branscher är positivt för elever, vuxenutbildningen och branschen. 

Elever får ökad motivation och kännedom om vad som förväntas i arbetslivet, 

vuxenutbildningens samverkan med arbetslivet stärks och branschen får större kännedom 

om utbildningar. 

 Ökad lärarledd tid inom bland annat matematik och svenska som andraspråk har lett till 

högre måluppfyllelse. 

 Att tydliggöra mål och synliggöra elevens eget ansvar för studieresultaten, genom bland 

annat reflektionsövningar och självskattning, är framgångsrikt för att elever ska ta ett ökat 

ansvarstagande. 

 Tillgången till Lärcentrum upplevs av lärare och elever som en stöttande faktor i inlärningen 

och leder till hög måluppfyllelse för de som utnyttjar Lärcentrums möjligheter. 

 Den mycket höga grad av individanpassning på Särvux, genom individuella delkurser, 

validering, kartläggning, m.m, leder till hög måluppfyllelse. 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr BUN 2019/00087  8 

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2018 

Sammanfattning 

Enligt Hälso- och sjukvårdens lagar och författningar ska vårdgivare senast 1 mars varje 

år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Det ska också upprättas kvalitetsberättelse och 

informationssäkerhetsberättelse. För den medicinska och psykologiska delen av Barn 

och elevhälsan i Uddevalla kommun har vi slagit samma dessa tre dokument till ett 

gemensamt. 

 

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete utförs kontinuerligt under året med egenkontroller 

och riskanalyser. Hela personalgruppen görs delaktig i arbetet. 

 

Ledningssystemet är reviderat utifrån de lagar och författningar som ändrats under året. 

Att revidera rutiner samt skapa nya rutiner för de områden som detta ännu inte gjorts för 

pågår också kontinuerligt i den mån arbetsbelastning tillåter. 

 

Antalet avvikelserapporter ligger på samma nivå som tidigare år. I samtliga fall ingen 

eller ringa vårdskada, vi har inte haft några allvarliga avvikelser.  

 

För informationssäkerhetsarbetet har 2018 varit ett intensivt år då vi både bytt 

journalsystem och den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft (GDPR).      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-04 

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och kvalitetsberättelse för 

elevhälsan i Uddevalla kommun 2018      

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och kvalitetsberättelse för 

elevhälsan i Uddevalla kommun 2018 antas.      
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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 numera 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 egenkontroller och 

riskanalyser. Hela personalgruppen görs delaktig i arbetet. 

Ledningssystemet är reviderat utifrån de lagar och författningar som ändrats under året. Att revidera 

rutiner samt skapa nya rutiner för de områden som detta ännu inte gjorts för pågår också 

kontinuerligt i den mån arbetsbelastning tillåter. 

I maj 2018 slutade verksamhetschef Lena Cederberg och Susann Magnusson har sedan dess varit 

tillförordnad. Ny chef har ej rekryterats pga pågående organisationsförändring inom Barn och 

elevhälsan. 

Antalet avvikelserapporter ligger på samma nivå som tidigare år. Det handlar om ingen eller ringa 

vårdskada, vi har inga allvarliga avvikelser. Inrapporteringen är bra då det gör oss möjlighet att se 

över rutiner och kompetensutvecklingsbehov. 

För informationssäkerhetsarbetet har 2018 varit ett intensivt år då vi både bytt journalsystem och 

den nya dataskyddsförordningen trädde i kraft (GDPR)  



 

4 
 

 

Övergripande mål och strategier 

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. 

Genom ett strukturerat kvalitets- och utvecklingsarbete med egenkontroll, riskanalyser och 
uppföljningar ska verksamheten hålla hög kvalitet och vårdskador undvikas. 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 Barn och 
elevhälsan i grundskolan och grundsärskolan samt elevhälsan inom gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan som lyder under Hälso- och sjukvårdslagstiftning. I detta innefattas den 
medicinska insatsen med skolsköterska och skolläkare samt delar av psykologernas och logopedernas 
verksamhet. 

Som verksamhetschef enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) hade vårdgivaren utsett Lena 
Cederberg, Barn och elevhälsans verksamhetschef, som i sin tur överlåtit enskilda medicinska 
ledningsuppgifter till skolsköterska med medicinskt ledningsansvar (MLA). Vårdgivaren har utsett 
MLA och systemförvaltare för elevhälsans dokumentationssystem (PMO) att ansvara för 
informationssäkerhetsarbetet. Lena Cederberg avslutade sin tjänst 2018-05-31. Susann Magnusson 
har då utsetts till tillförordnad verksamhetschef i avvaktan på att ledningsorganisation inom Barn och 
utbildningsförvaltningen ses över.  

 

Patientsäkerhetsarbetet och patientsäkerhetsberättelsen omfattar även psykologer och logopeder 
från att tidigare enbart omfattat EMI. MLA samordnar detta. 

 

 

Struktur för uppföljning/utvärdering  

SOSFS 2011:9 3 kap. 2 § 

MLA träffar psykologer och logopeder var för sig något tillfälle varje termin för att följa upp hur 
arbetet går i respektive grupp med professionens egna och professionsgemensamma processer och 
rutiner samt uppföljning av dessa. Skolsköterskorna träffas ungefär var fjärde vecka för 
professionsmöten där kvalitets- och utvecklingsfrågor är en del av innehållet.  Agendan för dessa 
möten följer MLAs årshjul med bl a egenkontroll, riskanalyser och utvärderingar.  

Systemförvaltare för PMO 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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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. 

 

Årligen ska läkemedelshantering och dokumentation/journalhantering granskas. Nytt för 2018 är att 
enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering 
av läkemedel i hälso- och sjukvården ska extern granskning genomföras.  

Egenkontroll genomfördes inför den externa granskningen genom att skolsköterskorna satt i mindre 
grupper och gemensamt gick igenom riktlinjer och checklistor. Externa granskning genomfördes i 
samarbete med Vänersborgs kommun genom att MLA från respektive kommun genomförde 
granskning i den andra kommunen. Granskning har genomförts efter framtagen mall och på ett antal 
slumpvis utvalda mottagningar. Resultatet av granskningen var att läkemedelshanteringen höll god 
kvalitet. Några mindre brister uppmärksammades och dessa har åtgärdats genom revidering av 
rutiner och information i skolsköterskegruppen.  

Kollegial journalgranskning har under året genomförts i skolsköterskegruppen. Det finns enstaka 
saker, t e x att BVC-journal är genomgången, att vårdnadshavare fått information om åtgärd, som 
inte finns dokumenterade. Förbättringsområde i dokumentationer är framförallt att kunna följa 
flöden i olika processer och att avbokningar, uteblivna besök samt vilken information som har getts 
kan förbättras något. 

 

 

Systemförvaltare PMO och MLA har genomfört egenkontroll rörande journalsystem (enligt KLASSA), 
journalhantering och dokumentation. Rutiner och lagar följs gällande journalhanteringen. Det finns 
områden som bättre kan klargöras genom tydliga rutiner. 

 

 

Psykologerna utövar egenkontroll i samband med utredningar genom att en kollega vid behov läser 
igenom materialet. 

 

Psykologerna har också både kollegial och extern handledning som de ser som ett sätt att bedriva 
egenkontroll av sitt arbete. 

 

Under året har åter logopederna blivit fulltaliga efter vakanser pga föräldraledigheter. De har 
framförallt utvecklat rutiner och arbetat för att korta utredningskön.  Vid logopediska utredningar 
sker egenkontroll genom att en kollega är behjälplig med att analysera resultatet och granska 
utlåtandet. Logopederna har under året sett över rutinerna för journalföring för att säkerställa 
likvärdig dokumentation.   
 

 

Under året inkomna avvikelserapporter används för att identifiera brister, en slags egenkontroll, och 
vidta förbättringar för att avvikelserna inte ska upprepas. 
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Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts 

för ökad patientsäkerhet under 2018 

SFS 2010:659, 3 kap. 10 § p 1-2 

 

 Verksamhetschefen överlät 2015 medicinska ledningsuppgifter till MLA och detta pågick 
oförändrat fram till 31 maj då verksamhetschefen slutade sin tjänst. MLA har under 
resterande del av året varit t f verksamhetschef 

 Arbete med skriftliga rutiner fortgår. Vissa rutiner har reviderats utifrån ändrade 
författningar och nya avtal kring vacciner etc. Fler rutiner behöver skrivas, och görs i den takt 
det hinns med. Ledningssystem och rutiner finns på Inblicken där varje process har en egen 
mapp. Tillhörande blanketter finns också i dessa mappar.  

 Forskning och övriga nyheter inom verksamhetsområdet följs kontinuerligt. 

 Bättre mottagningsrum har tillskapats på Linnéaskolan. 

 Möten och andra samverkansformer med andra vårdgivare som vi samarbetar med 

 Revidering av ledningssystem med anledning av förändrade/nya författningar. 

 Byte av journalsystem skedde under 2018 och i och med detta en säkrare 
tvåfaktorsinloggning. 

 Extern granskning av läkemedelshantering, rutiner, förvaring, dokumentation 

 Utbildning på nytt journalsystem 

 Under maj månad var det ovanligt varmt. I samband med detta hade vi kylskåp som larmade 
pga för hög temperatur när skolsköterskan kom på måndag morgon. Detta inträffade två 
måndagar i rad och på en skola och vid ett tillfälle på en annan skola. Genom detta ser vi att 
vi fått en ökad patientsäkerhet med de medicinska kylskåp som köptes in under 2017. Det 
visade sig också i samband med dessa händelser att det brustit i den rutin som säger att 
temperaturavläsningar ska göras och skrivas in på avsedd blankett samt att man ska nollställa 
max- och mintemp på kylskåpet regelbundet. Vaccin som fanns i kylskåpen som larmade 
kasserades, det var små mängder det rörde sig om då vi inte har några lager liggande inför 
sommaruppehåll. Alla har fått påminnelse om rutinerna. 

 Nyckelhantering har setts över. Reservnycklar till många av mottagningarna finns nu hos MLA 
för att tillgå om tillgång till journalskåp behövs under skolsköterskas frånvaro.  

 Psykologerna har förändrat sitt arbetssätt och säkerställer på det sättet att alla skolor har 
tillgång till psykolog. Den psykologiska kompetensen kommer mer till sin rätt med det nya 
arbetssättet. 

 

 

Samverkan för att förebygga vårdskador 

SOSFS: 2011:9,4 kap. 6 §, 7 kap. 3 § p 3 

 

Elevhälsans medicinska del (EMI): 

 Samverkansrutiner har skrivits med BUP och habiliteringen kring kontroller av elever med 
neuropsykiatriska diagnoser som medicinerar. 

 Deltagande i lokal närsjukvårdsgrupp 

 Besvarat remiss kring reviderade Västbus rutiner 

 Möjlighet att lyfta ärenden till konsultationsteam.  
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 Skolsköterskegruppen har regelbundet olika samverkanspartners inbjudna till sina 
professionsmöten.  

 Gemensamt möte med Barn och elevhälsan, BUP, Ungas psykiska hälsa och Närhälsan.  
 

Psykologer: 

 Samverkat med BUP  

 Har i aktuella fall en samverkan med ansvarig för mottagande i särskola  
 

Logopeder: 

 Rutinerna för samverkan med NU-sjukvårdens logopeder gällande överföring av information 
om elever med logopedkontakt har uppdaterats 

 Samverkat med habiliteringen kring hur information om elever ska delas mellan 
verksamheterna  

 Utformat riktlinje för externremiss gällande logopediska frågeställningar  

 Intern information kring tillvägagångsätt vid behov av logopedisk kompetens för att elever i 
behov av logopedisk kompetens uppmärksammas.  

 

 

Riskanalys 

SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 § 

Generell riskanalys ska genomföras varje år, enligt vårt årshjul ska detta ske i april. Under 2018 har 
detta inte genomförts men risker identifieras vid och minimeras genom pågående arbete med 
ledningssystem och rutiner. 

Analys görs två gånger per år av risker som identifieras i avvikelserapporter/händelseanalyser.  

Riskanalys görs vid införande av nya metoder eller material samt vid förändringar i verksamheten. 

Riskanalys genomfördes inför byte av journalsystem. Bytet gick enligt plan och var väl förberett. De 
identifierade riskerna undveks därigenom. 

Inför kommande organisationsförändring av Barn och elevhälsan gjorde varje profession en 
riskanalys. 

 

Identifierade risker:  

 Skriftliga rutiner saknas inom flera områden för samtliga yrkeskategorier 

 Kylväskor för transport av vaccin saknas. 

 Åtkomst till pappersdokument, t ex BVC-journaler, under semestrar och annan frånvaro har 
förbättrats betydligt men är inte fullgod. 

 Ryggkontroller kan missas vid skolbyten 

 Risk för felaktiga eller uteblivna vaccinationer på elever som inte följer svenska 
barnvaccinationsprogrammet 

 Under våren var skolläkartjänsten fortsatt vakant pga svårigheter att rekrytera. Situationen 
löses med att läkare köps in via upphandling på 50% under vårterminen. Fr o m september 
är tjänsten tillsatt.  
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 Skolläkaren har ingen egen arbetsplats och inget dokumentskåp - ingen säker hantering när 
journaler behöver ”flyttas”/tas med 

 Efter byte av journalsystem kommer andra kommuner att behöva lämna papperskopior på 
journaler till oss. Gäller framförallt många gymnasieelever men även för grundskolan. Det är 
en risk att inte få journalen sammanhållen. Tid finns inte att skanna in allt i journalen, och 
även om det skannas så finns en risk då det inte hamnar in i flödet av löpande journaltext 
och inte i tillväxtkurva osv. 

 

Informationssäkerhet 
Under tidig vår 2018 gjordes stickprov i loggarna ur föregående journalsystem, PMO. Två personal ur 
varje yrkeskategori valdes slumpvis ut och granskades vid tre tillfällen. Inga otillåtna överträdelser 
har kunnat påvisats.  
Under året har Barn och elevhälsan bytt från PMO till ProReNata journal. Införandeprojektet av 
ProReNata påbörjades i Januari 2018 och driftsättningen skedde 2018-04-09. ProReNata skiljer sig 
från PMO genom att det är en 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.  
Säkerhetsmässigt i Uddevalla kommun har det inträffat incidenter där det uppmärksammats att 
personal dokumenterat utanför systemet och valt att lagra sin dokumentation i Google drive. Detta 
påträffades vid regelmässig internkontroll under hösten.  Incidenten är anmäld som 
personuppgiftsincident till kommunens dataskyddsombud.  
För att åtgärda bristerna kommer det utarbetas en handlingsplan som läggs i form av en bilaga till 
systemförvaltningsplanen för ProReNata.  
 

I Uddevalla kommun har användaren endast tillgång till elevakter/journaler på de enheter som man 
arbetar på. Skulle behov av behörighet till fler enheter uppstå, tar användarens chef kontakt med 
systemförvaltare för att ytterligare tilldelning av behörighet ska kunna ske. Tidsbegränsad behörighet 
kan ges för en enhet till en användare t ex när en elev bytt skola eller man gör tillfälliga 
arbetsinsatser på en annan enhet än sin ordinarie arbetsplats. 
 
 

Bytet av journalsystem under våren gick förvånansvärt smidigt och frustrationen vid införandet 
kunde hållas på en kontrollerad nivå.   
Det återstår efter införandet är att få ordning på dokumentationsmallar. Framförallt beslutsmallar 
som ska kunna skrivas ut. Där pågår fortfarande dialog med ProReNata.  
ProRenata innebär 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.  
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  
 Skapa möjlighet att säkert elektroniskt överföra orosanmälningar från skola till 
socialförvaltningen 
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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 har fungerat 

bra. Inkomna avvikelser utreds av MLA. Eventuellt görs detta tillsammans med den personal som 

rapporterat avvikelsen och vid behov samråds med andra personer, t ex skolläkare. ”Risk och 

händelseanalys – handbok för patientsäkerhetsarbete” används som modell för hur utredningen ska 

göras. Allvarliga avvikelser rapporteras omgående till verksamhetschef. Vårdgivaren har utsett 

Susann Magnusson till anmälningsansvarig enligt det som brukar kallas Lex Maria. Om skadan är 

allvarlig gör bedömningen i samband med utredningen om anmälan enligt Lex Maria behöver göras. 

Fortlöpande analyseras och återkopplas inkomna avvikelser till skolsköterskegruppen och till 

verksamhetschef. 

Inkomna avvikelser 2018:  

Under 2018 inkom tretton stycken avvikelserapporter (12 stycken 2017), samtliga är inlämnade av 

skolsköterskor.  

Ingen eller möjligen en mycket ringa vårdskada har uppstått. Ingen avvikelse har föranlett Lex Maria 

anmälan.  

En avvikelse handlar om ett klagomål på bemötande som vi själva valt att utreda som en avvikelse. 

Utredningen visar att inget fel hade begåtts. Nio avvikelser rör vaccination. I ett fall är det en 

ordinerad vaccination som inte blivit given vid angiven tidpunkt men ges till eleven när det hela 

uppmärksammas. Förseningen leder inte till några konsekvenser för eleven men får oss att återigen 

titta över hantering och dokumentation av ordinationer och väntelistor. I ett fall var det en 

vaccination som man missat att dokumentera att den var given. De övriga sju avvikelserna som gäller 

vaccination handlar om en och samma skolsköterska som gett vaccination i år 8 till nyanlända elever 

enligt ordinarie svenskt vaccinationsprogram utan att uppmärksamma i journalen att eleven ej följt 

svenskt vaccinationsprogram. Rutin har inte följts. Eleverna hade fått vaccin vid annan ålder än 

normalt (efter ankomst till Sverige) och skulle därför ej haft ytterligare dos i år Utredning av dessa 

avvikelser har skett i samråd med skolläkare. Ingen elev har rapporterat några biverkningar och vi 

bedömer att det inte har gett eleverna någon skada. Skolsköterskan är inte längre anställd i 

Uddevalla kommun varför inga åtgärder heller vidtagits i utbildningssyfte riktat mot henne. 

Vid läsårsstarten hade vi en avvikelse med att det fanns en klass på gymnasiet som inte exporterades 

över från elevadministrativa programmet till journalprogrammet.  

 

Klagomål och synpunkter 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 3 §, 7 kap 2 § p 6 

Ett klagomål avseende bemötande inkom till rektor på en skola i samband med att rektor och 
vårdnadshavare hade möte i andra frågor. Aktuell skolsköterska skrev avvikelse på detta. 
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Sammanställning och analys 
SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 §, 7 kap.2 § 

Vi bedriver verksamhet som håller hög kvalitet och är patientsäker. Detta är ändå frågor vi ständigt 

arbetar vidare med.  

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.  

Inga allvarliga vårdskador har inträffat under året. Vi har ett ständigt pågående arbete med rutiner 

och förbättringar av dokumentation, journalhantering, lokaler och utrustning vilket förhoppningsvis 

ska 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. 

 

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. 

 

 

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. Tid för ordentlig genomgång och uppföljning av dessa kvalitetsmål har saknats, 
men vi har ingen anledning att misstänka att vi inte nått de uppsatta målen. 

 

Verksamhetsmålen för 2018 angavs i patientsäkerhetsberättelsen för 2017, samt i verksamhets- och 
kompetensutvecklingsplanen som skolsköterskorna upprättat. Utvärdering har gjorts och ny plan för 
2019 har upprättats. Logopederna jobbar också strukturerat med rutiner och planer för sin 
verksamhet. Psykologer har inte uppställda mål på samma sätt, men vi arbetar vidare för att få 
tydliga rutiner med uppsatta kvalitetsmål även för deras verksamhet. Psykologernas arbete har 
tydliggjorts genom att vi under året implementerat ett nytt arbetssätt där samtliga skolors tillgång till 
psykologisk kompetens säkerställs även om det finns vakanta tjänster.  

Arbetet med kompetensutvecklingsplaner för samtliga professioner har stått lite stilla under 2018 
pga vakant chefstjänst.  

 

Störst patientsäkerhetsrisker finns vid vaccinering och journalhantering varför det är prioriterade 
områden när det gäller att få färdigt rutiner för samtliga aktiviteter inom dessa processer. 

 

Kvalitetsmått för Elevhälsans medicinska insats bifogades 2015 och 2017 års 
patientsäkerhetsberättelser. Mellan dessa två genomgångar av kvalitetsmåtten såg man tydliga 
förbättringar avseende lokaler och utrustning. Antal elever per heltid skolsköterska hade förbättrats 
både inom grundskola och gymnasieskolan, men pga. skolornas varierande storlekar och andra 
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organisatoriska utmaningar finns fortfarande alltför stora variationer mellan olika skolsköterskor. Det 
hälsofrämjande och förebyggande arbetet skulle kunna utvecklas mer i syfte att få ökad skolnärvaro, 
bättre psykisk hälsa och bättre måluppfyllelse hinns inte med i den utsträckning personalen önskar 
eftersom man hamnar i mycket åtgärdande arbete som anses akut, många omfattande 
elevutredningar mm Hälsobesök, vaccinationer och elevhälsomöten upptar stor del av 
skolsköterskornas arbetstid. 

 

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. 

Ett mer strukturerat arbete med egenkontroll och mätningar av kvalitetsmål. 

Egenkontroll med fokus på läkemedel och dokumentation skall göras (skolsköterskor). 

Egenkontroll av de tester som görs på elever (psykologer) och språkutredningar (logopeder) 

Vi hoppas att elevhälsan under året får nya gemensamma lokaler och vi ska sjösätta ny organisation 

för Barn och elevhälsan. Målet är först och främst att få detta till stånd och i nästa skede se till att det 

ger ökad kvalitet på elevhälsoarbetet. 

Samtliga elevhälsoteam ska göras delaktiga i det systematiska kvalitetsarbetet på respektive skolenhet. 

Kvalitetsmodell för psykologers arbete i elevhälsan, nyligen framtagen av psykologförbundet, kan 

användas under kommande år 

Psykologernas nya arbetssätt ska utvärderas under 2019 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr BUN 2019/00204  9 

Delrapport sociala investeringsfonden - 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.  

 

Delrapport om förstärkt och samordnat familjestöd redovisas nu för barn och 

utbildningsnämnden.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05  

Delrapport 2018 ”Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019”       

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna delrapport 2018 om Förstärkt och samordnat familjestöd 2015–2019. 
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2019-01-21 Dnr: nr 

 

 

 

Socialtjänsten  

Verksamhetsområde individ- 

och familjeomsorg 

Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45142  UDDEVALLA Junokontoret Junogatan 2 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post Socialtjänsten@uddevalla.se  

Delrapport 2018 
 

Bakgrund 
Socialtjänsten, barn- och utbildning samt kultur och fritid 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. Förändringsarbetet förväntas vara helt genomfört efter fem år och då skall 

insatserna implementerats och övergått i ordinarie verksamheter. 

 

På sikt återfinns de största samhällsekonomiska vinsterna inom kommunen och landstinget 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.  

 

Koppling till övergripande mål 
Det finns omfattande vetenskaplig grund för att stöd till föräldrar, som bidrar till att utveckla 

ett gott samspel mellan föräldrar och barn, gynnar en positiv utveckling hos barnen samt 

minskar psykisk ohälsa och andra hälsoproblem. Övergripande mål är att genom 

förebyggande arbete och tidiga insatser så tidigt som möjligt bryta destruktiva 

händelseförlopp som på sikt kommer att skapa kostnader för samhället och lidande för den 

enskilde, samt att genom tidiga och samordnade insatser minska risken för missbruk, 

kriminalitet, arbetslöshet och ohälsa.   
I skrivelse ”Ansökan om medel ur social investeringsfond” daterad 2014-07-02 beskrivs att 

”enligt nationellt genomsnitt riskerar 12,8% av alla barn att hamna i utanförskap - vilket i 

Uddevalla skulle innebära 12,8 % av ca 4000 barn 6-12 år - det vill säga 510 barn i 
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riskzonen för utanförskap”. 

 

 
Antal anmälningar till socialtjänst 2013-2017 

 
Som komplement till den nationella beräkningen av ”risk för utanförskap” kan även 

konstateras att det i Uddevalla finns en tydlig ökande trend av anmälningar till socialtjänsten 

avseende barn i ålder 6-12 år. För att samverkansarbetet mellan socialtjänst och barn och 

utbildning på bästa sätt ska bidra till att bryta negativ utveckling krävs fortsatt uthållighet, 

långsiktighet och samarbete över verksamhetsgränser.  

 

Nationell Strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd 
I Socialdepartementets nya nationella strategi för stärkt föräldraskapsstöd har Regeringen gett 

länsstyrelserna i uppdrag att under åren 2018-2021 stödja kommuner, landsting, regioner och 

andra föräldraskapsstödjande aktörer i att utveckla ett långsiktigt och i huvudsak universellt 

stöd i föräldraskapet. 

https://www.regeringen.se/4a6017/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/bar

nets-rattigheter/en-nationell-strategi-for-ett-starkt-foraldraskapsstod-webb.pdf 

 

 Ett av strategins tre uttalade målområden avser Ett tillgängligt stöd;  

”Tillgängligheten till stöd behöver förbättras jämfört med idag. Stödet bör kännetecknas av 

låga trösklar till stöd, att variationen av insatser är stor samt att stödet erbjuds på många 

olika arenor och mötesplatser. Föräldrar har olika behov, möjligheter och förutsättningar 

vilket behöver avspegla sig i de insatser som erbjuds. Ett erbjudande om stöd behöver 

uppfattas som relevant och vara praktiskt möjligt för föräldern att ta emot, något som ibland 

kan innebära att stödet behöver anpassas både efter barns och föräldrars särskilda behov. 

Det finns föräldrar som inte söker sig till de traditionella arenorna för stöd som öppen 

förskola och föräldragrupper.” 

 

Det finns en stor samstämmighet i socialdepartementets beskrivning av vad ett tillgängligt 

stöd bör innefatta (citat ovan) och det arbete Uddevalla kommun bedriver genom sin satsning 
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inom ramen för social investering och FöräldraResursens arbete.  

 

Framgångsrikt Föräldrastöd 2018 
FöräldraResursen (FR) har under 2018 arbetat på tre nivåer inom det förebyggande arbetsfältet med 

indelning av arbetet i strukturell-, grupp- och individnivå. Uddevalla kommun har, om man tittar på flera 

andra kommuner, ett omfattande föräldrastöd där FöräldraResursen utgör en stor del. Satsningen på att 

utöka stödet i ålder 6-12 år har fallit mycket väl ut och under 2018 har FöräldraResursen träffat ca 90 

familjer i ett eller flera samtal. Det innebär att man sedan uppstart 2015 har haft samtal med ca 250 

familjer varav ca 20 samtal är pågående under rapportskrivningen. FöräldraResursen märker att de 

satsningar på marknadsföring som gjorts under 2018 - i kombination med att verksamheten nu blivit mer 

etablerad - visar sig genom att fler och fler föräldrar själva tar kontakt och önskar komma i samtal eller 

ABC-grupp. Under hösten har nya föräldrar sökt upp FöräldraResursen varje vecka. 

 

En av de saker som man arbetat med under de åren som gått är att få till ett bra samarbete med 

kommunens alla F-6 skolor. Barn- och elevhälsans uppdrag är att främst 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. I dagsläget finns ett bra och fungerande samarbete med de flesta 

av skolorna och skolorna vet när och hur de ska vända sig till FöräldraResursen. Vissa gånger träffas 

skolan och FöräldraResursen ihop med föräldrar vid en första träff och sedan fortsätter samtalen med 

föräldrarna enskilt. I vissa fall vill föräldern att FöräldraResursen ska ha en fortsatt nära kontakt med 

skolan. 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 inte behöver ansökas om 

eller utredas. Skolor ser också att föräldrar och barn kommer vidare och att man hittar strategier för att 

vända negativa cirklar. I vissa ärenden har skolan uttryckt att det varit avgörande för barnets positiva 

utveckling i skolan när FöräldraResursen funnits med som stöd för föräldrarna. FöräldraResursen kan 

genom tidiga insatser vara med och bidra till att bryta negativa cirklar så som psykisk ohälsa hos barn och 

att minska risken att barn blir s.k. ”hemmasittare”. Detta genom att de når föräldrar tidigt innan problemet 

blivit så stort. Skolan kan också tidigt uppmärksamma tendenser hos elever och sätta in insatser samtidigt 

som FöräldraResursen kan kopplas på som stöd och bollplank för föräldern. 

 

FöräldraResursens beskrivning av arbetet på tre nivåer; 
Strukturell nivå: 
Under 2018 har vi medverkat på olika arenor för att prata om vår verksamhet och vikten av föräldrastöd. 

Vi har varit med på Högskolan Västs konferens om föräldraskap och familjestöd, vi deltog på 

Hälsokällans idébytardag på Orust där vi också berättade om hur vi byggt upp verksamheten och hur 

arbetet bedrivs. Vid sådana här tillfällen får vi ofta frågor från andra kommuner om att få komma till oss 

på studiebesök då vi har kommit långt i Uddevalla med den här typen av förebyggande föräldrastöd. Vi 

har deltagit på de flesta skolors föräldramöten under året och även kontinuerligt varit på skolornas 

Elevhälsoteam. Vid vissa tillfällen har vi även medverkat på skolornas APT.  
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Vi har deltagit på skolornas föräldramöten och skickat information via Unikum och andra kanaler för att 

göra oss synliga för föräldrar i kommunen. I november hade vi, i samverkan med studieförbundet 

Vuxenskolan, en öppen föreläsning på museet som vi kallade ”Föräldraskap – en känslomässig 

bergochdalbana”. Ett 30-tal föräldrar deltog och utifrån utvärdering upplevdes föräldrarna nöjda med 

föreläsningen. Vi planerar att fortsätta med den här typen av insats då vi når många föräldrar samtidigt 

och det finns en styrka i att föräldrar möter andra föräldrar som kämpar med sin föräldraroll. Efter 

sommaren skickade vi ut brev med information om FöräldraResursen till alla föräldrar vars barn börjat i 

förskoleklass. Detta resulterade i att många föräldrar tog kontakt med oss för att boka in samtal. Vi har 

också startat upp en Facebooksida som vi uppdaterar kontinuerligt med information, tips och 

föreläsningar. Vi upplever att vi når fler och fler via den här sidan och det är en bra och snabb 

informationsväg. 

 

Gruppnivå: 

FöräldraResursen bjuder in föräldrar med barn 3-12 år till gruppträffar inom ramen för programmet ABC 

- Alla Barn i Centrum. Programmet är generellt förebyggande 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. Under 2018 har tre olika kvällstidsgrupper genomförts med 22 deltagande föräldrar. 

Sedan uppstart av ABC-grupper i början av 2016 har 11 föräldragrupper genomfört de fyra 

gruppträffarna, där totalt 93 föräldrar har deltagit. Föräldrar som deltagit i gruppverksamheten är överlag 

mycket nöjda och svarar vid enkätutvärdering att de gärna skulle rekommendera andra föräldrar att gå i 

ABC-grupp. Under året har även en somalisk ABC-grupp genomförts på dagtid med sju föräldrar i 

samarbete med öppna förskolan Dalaberg samt kommunens brobyggare. Vi har även haft en ABC-grupp 

för sju föräldrar med kognitiva svårigheter i samarbete med öppna förskolan på Kungstorget. 

 

Under våren deltog vi i utbildningen ”Barnen i våra hjärtan” som är ett manualbaserat 

program i studiecirkelform som riktar sig till föräldrar som är nya i Sverige. Studiecirkeln 

handlar om hur det är att vara förälder i Sverige. Grundläggande kunskap om demokrati, 

jämlikhet, barns rättigheter och jämställdhet är ämnen som diskuteras under träffarna. Hur 

skolan fungerar, vad socialtjänst är och föräldraskap är andra stora ämnen som ingår i 

träffarna, även heder och våld lyfts. Gäster ur verksamheter kommer och pratar utifrån sina 

professioner. Deltagarna har möjligheter att ställa frågor och stor kraft läggs på att skapa 

förtroende.  FöräldraResursen var med och arbetade fram och färdigställde materialet som 

sedan används i gruppverksamheterna som startade upp under hösten. Föräldrarna i de 

grupper som hölls under hösten upplevdes väldigt nöjda i utvärderingen och uppgav att de 

mer än gärna hade gått igen om möjligheten fanns. Vissa föräldrar var mycket tacksamma 

över möjligheten att få så mycket information och samtidigt få ställa frågor om det svenska 

samhället och kring föräldraskap. Studiecirkeln är ett samarbete mellan FöräldraResursen, 

AMA, Arbetsförmedlingen och förskolan. Grupperna är en del av etableringen och nästa 

omgång kommer att starta under våren 2019. Uddevalla kommuns arbete med ”Barnen i våra 

hjärtan” har uppmärksammats och i februari kommer en journalist från Stockholm hit för att 
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göra ett program i UR (skolministeriet) om föräldracirklarna.  

 

Vi har i samverkan med skolan deltagit i träffar med en grupp arabisktalande föräldrar utifrån att frågan 

kom från skolan om vi kunde samarbeta med dem kring en klass där det fanns en del bekymmer. Samtal 

med föräldrar och skolpersonal fördes kring förväntningar från båda håll, vad skolan förväntar sig av 

föräldrar och vad föräldrarna förväntar sig av skolan. Det blev bra diskussioner där större förståelse ledde 

till ett bättre samarbete, vilket i sin tur hade en positiv påverkan på barnens skolgång. 

 

Vid behov medverkar vi på Västbusmöten eller andra typer av nätverksmöten för att stötta föräldrar och 

hjälpa till att komma fram till bra lösningar.  

 

Individnivå: 

Det har tydligt märkts att det arbete vi lagt ner på marknadsföring har genererat att fler föräldrar söker 

hjälp hos oss, men det har även lett till att skolorna nu har lättare att få föräldrar att vända sig till oss. Vi 

har ett ständigt inflöde av individärenden, vissa träffar vi under en längre tid och vissa kortare tid. 

Samtalen kan handla om både små och stora saker; konflikter hemma, osäkerhet hos barnet, oro hos 

förälder, problem i skolan, skilsmässans påverkan och allt annat däremellan.  

 

Vi har sett att den flexibilitet vi har är gynnsam då vi ofta snabbt kan erbjuda ett första samtal och att vi 

kan följa med föräldrar på olika möten om behov finns. Vi kan vara med i kontakt med skolan för att 

underlätta samarbetet mellan förälder och skola och vi arbetar alltid utifrån att barnets behov ska vara i 

centrum. Vi kan även vara med vid andra möten med tex socialsekreterare, habilitering eller BUP om det 

finns anledning eller önskan från förälder. Vi ser till att hålla oss uppdaterade på annat stöd som finns i 

kommunen, för att vid behov kunna lotsa föräldrar vidare.  

 

Operativt samverkansarbete – hur fungerar det? 
Inför denna rapportskrivning har FöräldraResursen och skolors Elevhälsoteam ombetts att 

skriftligt beskriva framgångsfaktorer i samverkansarbetet. Det framgår i svaren att båda parter 

har positiva erfarenheter och ser samverkan som en styrka i det dagliga arbetet. Nedan 

presenteras citat från FöräldraResursen (FR) och Elevhälsoteam (EHT); 

 

FöräldraResursen (FR) 

”Framgångsfaktorer i samverkan har varit att lära känna varandra. Att vi har träffats öga mot öga. Vi 

ser att de skolor, EHT-team, personal vi träffat mer och skapat relationer med är de vi samverkar mest 

med. Att vi i FR har varit så flexibla som vi varit har också varit bra eftersom vi haft enklare att anpassa 

oss efter dem vi ska samverka med. Att veta vem man ska vända sig till gör att det blir tryggare för 

familjen vi arbetar för. De gånger när vi gemensamt med föräldrar, skola och FR får till ett bra 

samarbete så känns det verkligen som att vi kan ringa in bekymret och lösa det från olika håll med en 

gemensam struktur. Det är väldigt roligt att arbeta på det sättet. Det är viktigt att alla känner till oss och 

kan hjälpa föräldrarna att hitta oss, ibland har vi första möten ihop med skolan så att föräldrarna sedan 

kan välja om de vill fortsätta träffa oss eller inte. FR erbjuder en lättillgänglig form av stöd. Vi har ingen 
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dokumentation och har ofta snabbt tider att erbjuda vilket gör att när föräldrar är motiverade till stöd 

kan de snabbt få tillgång till det. Vi upplever att flertalet av skolornas personal ser det som positivt att vi 

snabbt kan komma på möten eller bolla frågor per telefon. Att skolorna pratar om oss, att vi själva gör 

oss synliga utåt har upplevts göra att fler och fler föräldrar hittar oss och även i stor utsträckning själva 

tar kontakt”. 

  

Elevhälsoteamen (EHT)    
”Lätt att få kontakt med FR. Flexibla med var man träffar vårdnadshavare. Kan ses på skolan om det 

underlättar för föräldrar. Bra att ha regelbundna träffar. Bra att FR kommer på föräldramöten”. 

 

”Alla i elevhälsans ovanstående professioner kan förmedla kontakter med FR och det är en 

framgångsfaktor. Bra att FR är med och visar upp sig och lämnar broschyrer på föräldramöten. Bra 

återkoppling när föräldrar inte kommer på erbjudna tider”.  

 

”Om vi regelbundet träffas EHT och FR så kan vi uppdatera varandra på hur våra situationer ser ut och 

på så vis finna vägar till samarbete.  Exempel på lyckat samarbete: Herrestadsskolans bad under förra 

läsåret FR att ha ABC utbildning på skolan för att öka föräldrarnas kännedom och tillgång till 

föräldrastödet. Under våren 2018 genomfördes en ABC utbildning på Herrestad”.  

 

”Viktigt att det finns ett bollplank att hänvisa föräldrar till avseende hemsituationen då vi i skolan 

behöver fokusera på barnets skolsituation. Ofta syns barnets svårigheter både i hem och skolan men 

yttrar sig och behöver tillgodoses på olika sätt”. 

 

”Vid möten med FR kunna delge varandra åsikter och bolla med varandra om förslag hur vi ska kunna få 

föräldrar att ta kontakt med er, och att de får vetskap om att ni finns. Bra med utskick till alla 

vårdnadshavare i förskoleklass. Och att ni är med och presenterar er på föräldramöten, lämnar 

broschyrer samt att ni även nu finns på Facebook”. 

  

” Att föräldrar kan ha möjlighet att få träffas både enskilt och i grupp, få stöttning i sitt föräldraskap och 

att dom får vetskap om att det inte behöver vara så ”stora” saker för att ta kontakt med er. Att föräldrar 

får information att det inte förs någon dokumentation samt att FR inte tillhör socialtjänsten.  

Vårdnadshavare som är/blir trygga i sin roll avspeglas på eleven som då i sin tur kan slippa t.ex. oro, 

magont, huvudvärk eller andra symtom.” 

  
”Det är inte är ovanligt att elever har både pedagogiska svårigheter i skolan och tuffa hemförhållanden 

hemma och är det skönt att veta att det finns stöd att rekommendera vårdnadshavare kring det vi inte har 

möjlighet att hjälpa till med i skolan.”  

 

”Att FR finns är en enorm tillgång och en stor fördel som gör att föräldrar faktiskt tar kontakt med FR är 

att FR inte för journalanteckningar utan bara finns som stöd till föräldrar i behov. Detta är en avgörande 

faktor för många.” 
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”En framgångsfaktor är att vi i EHT kan hänvisa föräldrar i behov av stöd i sin föräldraroll till FR. Det 

är kostnadsfritt, bygger på frivillighet samt att samtalen ej dokumenteras. Detta upplägg kan i många fall 

upplevas underlätta för föräldrar att ta emot detta stöd. Ur ett kuratorsperspektiv så ser vi FR som en 

avlastning och den tid som det skulle kunna ta att möta föräldrar kan istället läggas på verksamheten i 

skolan. För många föräldrar kan FR vara ett första steg att faktiskt ta emot hjälp för att sedan vid behov 

länkas vidas”.  

 

”Vi ser det som en ENORM tillgång att FR finns som ett komplement till skolan. Att det är bra och 

fungerar i många familjer vet vi då återkoppling från vårdnadshavare ofta kommer till kännedom.”  

 

”Information och visa upp sig vid föräldramöten – bra. Många föräldrar tar lappar. Kurator har bra 

samverkan med FR. Kontaktar dem för att vara med på möten med föräldrar. Ett mycket bra samarbete.”  

 

”En framgångsfaktor är att vi i EHT kan hänvisa föräldrar i behov av stöd i sin föräldraroll till FR. Det 

är kostnadsfritt, bygger på frivillighet samt att samtalen ej dokumenteras. Detta upplägg kan i många fall 

upplevas underlätta för föräldrar att ta emot detta stöd. Ur ett kuratorsperspektiv så ser vi 

föräldraresursen som en avlastning och den tid som det skulle kunna ta att möta föräldrar kan istället 

läggas på verksamheten i skolan. För många föräldrar kan FR vara ett första steg att faktiskt ta emot 

hjälp för att sedan vid behov länkas vidas”.  

 

”Den framgångsfaktorn som finns är att alla vet om och känner till både FR och vem det är som ”sitter 

på” tjänsterna. Att vi kan hänvisa till FR i frågor som rör hemmet då vi arbetar med skolfrågor. På så vis 

blir det en resurs till vårt övriga elevhälsoarbete. Dessutom är de enkelt för vårdnadshavare att kontakta 

och få respons från FR”. 

 

”När vi fått kunskap om vad det är FR kan erbjuda. Vårdnadshavare får snabbt tider. FR kan vara med 

på möten i skolan och följer upp med vårdnadshavaren efter. FR kan guida vårdnadshavaren vidare till 

annat stöd/hjälp. Stor flexibilitet med var FR kan träffa vårdnadshavaren. En insats som ofta ger snabbt 

synligt resultat för barnen i skolan. Inga blanketter att fylla i. Lätta att nå – de ringer alltid tillbaka med 

kort varsel om vi söker kontakt! Underlättas av att det är en fast personal över tid, vilket ger kontinuitet 

både för föräldrar och för oss i skolan. Att de kommer och presenterar sig och sin verksamhet på våra 

föräldramöten. Riktade ABC kurser bra! (ex. somaliska föräldrar på öppna förskolan i bostadsområdet). 

Att de är flexibla i var de träffar föräldrarna – de kan komma till skolan och träffa dem här. På så sätt 

blir det en närhet – en länk mellan skola och socialtjänst. Bra bemötande från FR´s personal – 

professionella och samtidigt ödmjuka i mötet med föräldrar. Inget revirtänkande – åtar sig ofta att bidra 

med att hjälpa till med vidare kontakter, t.ex. med annan myndighet, organisation eller dyl.  I fråga om 

erfarenheter från olika professioner har vår skolsköterska ännu ingen erfarenhet av detta – skolkurator 

och specialpedagog har en samstämmig bild i fråga om framgångsfaktorer. Grundtanke om att mående 

och lärande går hand i hand.”      

 

Föräldrastödsamordnares roll 
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Föräldrastödsamordnaren har haft en sammanhållande och samordnande funktion för föräldrastöd i 

kommunen men också fyllt en viktig funktion för FöräldraResursen då denne har banat vägar, hittat 

kontakter för att förenkla samverkan samt bidragit i utformning av material och marknadsföring. 

Föräldrastödsamordaren har medverkat och initierat olika möten och sammankomster i syfte att informera 

eller utbyta information som rör förebyggande arbete och/eller föräldrastödsarbete/samverkan interna och 

externt. Exempel är förskola, grundskola, svenska kyrkan, mötesplatserna, träffar med 

samordningsstrateg, VG-regionen, Föräldrarådgivningen, etc. 

 

Under 2018 har föräldrastödssamordnaren, utifrån behovsinventering, anordnat fyra föreläsningar för 

föräldrar. Sammantaget har ca 800 föräldrar deltagit och många föräldrar uttrycket stor tacksamhet över 

dessa föräldraföreläsningar. Under verksamhetsåret har det genomförts nio Frukostträffar där ca 10 

personal deltar per träff med spridning i olika verksamheter inom soc och bun. Frukostträffarna bidrar till 

att öka kunskap om hur vi på olika sätt arbetar med barn, unga och föräldrar inom soc och bun samt ökar 

också förutsättningar för samverkan mellan verksamheterna.  Dessa träffarna har varit mycket 

uppskattade av de som deltagit. 

 

Vid årsskiftet 18/19 gick kommunens föräldrastödssamordnare i pension och beslut togs att tjänsten inte 

tillsätts av ekonomiska skäl. 

 

Framåtblick FöräldraResursen 
Under våren 2019 kommer en ABC-grupp att startas upp. Det är redan många föräldrar 

anmälda till gruppen och vi ser att behovet och efterfrågan på att vara med i grupperna är 

stort. Under våren kommer vi även ha en ABC booster för de föräldrar som gått i grupp under 

hösten 2018, då föräldrarna själva efterfrågade att ha en uppföljningsträff under våren. 

Vi kommer även att ha minst två riktade ABC-grupper under 2019, en i samarbete med öppna 

förskolan Dalaberg och en i samarbete med öppna förskolan Kungstorget.  

 

Arbetet med Barnen i våra hjärtan kommer att fortsätta. Redan nu är en grupp planerad med 

start i februari. Föräldraresursen har tillsammans med AMA varit och besökt 

Arbetsförmedlingen för att beskriva studiecirkeln och återkoppla hur de tidigare grupperna 

fungerade. Arbetsförmedlingen kommer fortsatt att rekrytera föräldrar ur etableringen till våra 

grupper och det finns ett stort intresse av att delta. Vi ser det som mycket viktigt att fortsätta 

att erbjuda Barnen i våra hjärtan. Dels för att det finns många föräldrar som kommer till 

Sverige och inte får möjligheten att helt nyttja alla de resurser som finns då de helt enkelt inte 

känner till dem. Men också för att undvika kulturella krockar, att skapa förståelse både för de 

föräldrar som går i grupperna men också för oss professionella som ska möta dem. Föräldrar 

med annan kulturell bakgrund är svåra att nå då de många gånger är rädda för att be om hjälp 

och har en negativ bild av socialtjänsten. 
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Den satsning vi gjorde med en öppen föreläsning för föräldrar kommer vi att utveckla och 

planerar en föreläsning någon gång i maj. Vi har fått förfrågan från flera skolor att komma 

och hålla i föreläsning riktad till föräldrar, vilket vi också kommer att göra.  

 

Vi har under hösten 2018 påbörjat ett samarbete med Fältsekreterarna som finns inom samma 

enhet och detta håller nu på att formuleras i en arbetsbeskrivning. Föräldraresursen träffar 

många föräldrar med barn i 11-12 års åldern där vi ser att barnen också behöver en egen 

kontakt. I dag upplever vi att barnen tidigare hamnar i ”tonårsproblematik” och man kan i 

unga år ana negativa tendenser. Vi ser en mycket stor vinst i att kunna erbjuda familjen att vi 

samverkar - föräldrar, barnet, FöräldraResurs och Fältenhet. Vi kommer att erbjuda ett 

helhetskoncept som är anpassat efter familjens behov. Båda verksamheterna ser stora vinster 

med att arbeta på det här sättet då det är tidigt vi kan hjälpa barnen och deras föräldrar att 

bryta negativa och destruktiva beteenden, innan bekymmer och problem blir för stora. Många 

gånger när barnet blir äldre kan det negativa beteendet redan vara så etablerat att det då är 

svårt att bryta och helt andra insatser från samhället behövs än de Fältenheten kan erbjuda. 

Det skulle bespara både mänskligt lidande och ekonomiska resurser i framtiden. Det kommer 

även på sikt att minska belastningen på utredningsenheten samt minska kommunens 

kostnader för placeringar. 

 

Under 2019 kommer FöräldraResursen att verka för att utveckla samarbetet ännu mer med 

socialtjänstens utredningsenhet, barn och unga. Socialsekreterarna behöver ha kunskap om 

vad vi kan erbjuda föräldrar så att de kan lotsa dem till oss när det finns behov, men ej så 

omfattande att biståndsbedömda insatser behövs. Vi arbetar emellanåt gränsnära, det innebär 

att vi möter föräldrar som är i gränslandet men som fortfarande inte har så omfattande 

problematik att de behöver kontakt med utredningsenheten. FöräldraResursen kan göra en bra 

bedömning när det behövs mer hjälp än vad vi kan erbjuda och hjälpa föräldrar att göra 

adekvata ansökningar. Detta minskar belastningen på utredningsenheten och på sikt avlastas 

socialsekreterarna i antal ärenden. 

 

Budget efter 2019  
Verksamheten finansieras 2019 ut via medel från social investeringsfond. I ansökan om medel 

ur social investeringsfond ”Förstärkt och samordnat familjestöd, 2015-2019” framgår att 

förändringsarbetet förväntas vara helt genomfört efter fem år och att insatserna då 

implementerats och övergått i ordinarie verksamhet. Det finns ingen budget avsatt för att 

kunna bedriva verksamheten vidare efter 2019 och det innebär att verksamheten inte kan 

fortsätta efter 2019.  

Föräldraresursen är en etablerad och integrerad verksamhet som är befäst och visar positiva 

resultat. Man har hittat bra former för arbetet och når målgruppen, det senaste året även 

föräldrar med utländsk härkomst. Genom att arbeta med familjer tidigt och ge stöd och 

verktyg till förändring så minimerar vi riskerna att barn och familjer hamnar i utanförskap. Vi 

minskar också belastningen på utredningsenheten och biståndsbedömda insatser. Rätt insats i 
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rätt tid ger mycket stora vinster för både medborgare och samhälle. Föräldrastödet bidrar till 

nationella mål om jämlik hälsa om stöd ges till föräldrar med låg utbildningsnivå eller egna 

hälsoproblem. 

 

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. 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. Föräldrarna är i nästan alla fall helt 

avgörande för ett barns välbefinnande och möjlighet att utvecklas. Därför är det en oerhört 

viktig insats att, i ett tidigt förebyggande skede, erbjuda stöd och hjälp till föräldrar. 

 

Enligt Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 Västra Götaland är mål 1:1 för barn och 

unga framgår att föräldrar ska erbjudas stöd under barnets hela uppväxt. För att arbeta i 

enlighet med denna punkt, och inte göra några försämringar inom området stöd till föräldrar, 

anser vi att föräldraresursen bör permanentas. 

 

Att andra kommuner väljer att komma till Uddevalla kommun för att göra studiebesök då de 

själva vill bygga upp likande verksamhet är för oss ett kvitto på att Uddevalla kommun ligger 

i framkant med ett välutvecklat och etablerat föräldrastöd. Ett stöd som många föräldrar väljer 

att nyttja. Det skulle vara ett stort kliv tillbaka om verksamheten inte kan fortsätta. Det skulle 

innebära att alla de föräldrar som står i kö till ABC-grupper, Barnen i våra hjärtan samt 

önskar enskilda samtal för att få stöd i sin föräldraroll inte skulle kunna få det tidiga stöd de 

önskar och behöver. Både forskning och erfarenhet säger att när det redan gått långt åt fel håll 

så kan människor ha mindre motivation och mindre benägenhet till förändring eftersom det är 

mycket svårare att bryta negativa mönster när det är större problem. Det kostar inte bara 

samhället utifrån ekonomiska termer utan kostar kommunens invånare och människorna i 

form av lidande och ökad psykisk ohälsa. 

 

 

 

 

 

Ninni Söderving   Susann Magnusson 

Enhetschef soc   Tf Verksamhetschef bun 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr BUN 2019/00160  10 

Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till 
huvudmannen samt ärenden från BEO och Skolinspektionen ht. 
2018 

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 förskolechef eller 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 upp-

levd 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 förskolechef/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 2018 som följs upp och analyseras. Även 

terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen och barn- och elevombudet 

(BEO) redovisas.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-31      

                        

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 2018 

      

      

 















 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr BUN 2019/00161  11 

Val av politiska representanter på Uddevalla gymnasieskolas 
lokala program- och yrkesråd vt 2019 

Sammanfattning 

Uddevalla gymnasieskolas program har årligen program- och yrkesråd där rektor, lärare, 

elever och representanter från bransch och politik träffas för att bland annat diskutera 

utbildningens organisation, arbetsplatsförlagt lärare (APL), arbetsmarknad samt 

synpunkter från elever och bransch. 

 

Inför program- och yrkesråd under vt 2019 behöver barn och utbildningsnämnden utse 

representanter till Uddevalla gymnasieskolas råd för att bland annat fånga upp 

synpunkter från elever, lärare och bransch. En förtroendevald per råd ska utses.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-02-06      

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att utse representanter till nedanstående råd, en per råd, för att bland annat fånga upp 

synpunkter från elever, lärare och bransch samt  

 

att det utgår arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till den förtroendevald 

som deltar på program- och yrkesråd 

      

      

 









 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr BUN 2019/00156  12 

Samhällsbyggnadsnämndens remiss - Samrådshandlingar 
rörande detaljplan; Sunningebergen 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på den 

samrådshandling detaljplan som tagits fram rörande området som är beläget i västra 

delen av Uddevalla tätort på Ryssbergets östra del. Detaljplanens syfte är att möjliggöra 

för blandad bostadsbebyggelse i Sunningebergen med närhet till hav och natur.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-04 

Samrådsbrev - Samrådshandlingar rörande detaljplan; Sunningebergen 

Planbeskrivning - Samrådshandlingar rörande detaljplan; Sunningebergen 

Programrådsredogörelse - Samrådshandlingar rörande detaljplan; Sunningebergen 

Plankarta - Samrådshandlingar rörande detaljplan; Sunningebergen 

Illustration - Samrådshandlingar rörande detaljplan; Sunningebergen.       

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan 

Sunningebergen på Ryssbergets östra del Uddevalla kommun översända förvaltningens 

tjänsteskrivelse daterad 2019-02-04      

      

 







 

 
 

 

 
   

  Arb 384 

 

Handläggare 

Planarkitekt 

Daniel Andersson 

Telefon 0522-69 73 23 

daniel.a.andersson@uddevalla.se 

  

  

  

Samhällsbyggnad 

Planavdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Varvsägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post Samhallsbyggnad@uddevalla.se  

 

Svar önskas senast 2019-03-08 

 

Detaljplan för 

Sunningebergen Uddevalla kommun 
Upprättat av Samhällsbyggnad den 18 oktober 2018 

 
Området är beläget i västra delen av Uddevalla tätort på Ryssbergets östra del. Detaljplanens syfte är att 

möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse i Sunningebergen med närhet till hav och natur.  

Ny bebyggelse ska infogas i landskapet så att befintlig grönstruktur kan tas till vara och utvecklas för 

rekreation och för att ge området en grön prägel. Planen ska dessutom möjliggöra för ny infart till 

planområdet från Sunningevägen. Planens intentioner är förenliga med Fördjupning av Uddevalla 

översiktsplan antagen 2017. 

 

Planförslaget översänds för samråd enligt Plan-och bygglag (PBL 1987:10). Samrådet syftar till ett 

utbyte av information och synpunkter. Efter plansamrådet kommer Samhällsbyggnadsnämnden att 

ta ställning till hur planarbetet ska fortsätta. 

Samrådshandlingar översänds för samråd till sakägare och myndigheter. Det kommer också att 

finnas på kommunens hemsida: www.uddevalla.se/planer 

 

Handlingar ställs ut för allmänheten på:  

• Medborgarkontoret, Rådhuset vid Kungstorget i Uddevalla 

• Stadsbiblioteket, Södergatan 26 Uddevalla 

• Samhällsbyggnad Planering plan 2 i Stadshuset 

 

Eventuella synpunkter skickas till Samhällsbyggnad, 451 81 Uddevalla, senast 2019-03-08 de 

kan också lämnas till Medborgarkontoret i Rådhuset eller skickas med E-post till vår adress 

samhallsbyggnad@uddevalla.se. Nästa gång ärendet behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden 

bedöms bli tidigast i juni 2019. 

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

 

Samhällsbyggnads svar på eventuella synpunkter kommer att återfinnas i den samrådsredogörelse 

som åtföljer planen vid en kommande utställning. Den som inte senast under utställningstiden 

framfört synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

planavdelningen  

 

Daniel Andersson 

planarkitekt 



PLANBESKRIVNING tillhörande

Detaljplan för

Sunningebergen del av fastigheterna Källdal 4:1 m.fl

SAMHÄLLSBYGGNAD 2018-10-18

DNR 2008:5196
ARB 384

SAMRÅDSHANDLING



HANDLINGAR

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser, ritad på grundkarta i skala 
1:2000

Till detaljplanen hör följande handlingar:

[X] Plankarta
[X] Planbeskrivning (denna handling)
[X] Fastighetsförteckning

UTREDNINGAR/ÖVRIGA HANDLINGAR

1 (30)

[X] Program till detaljplan, 2005-05-20

[X   Programsamrådsredogörelse, 2005-10-11

[X] Geoteknik översiktlig skredriskbedömning, Sundskogen och 
       Sunningebergen, PM, Bohusgeo, 2005-05-06

[X] Geoteknisk utredning Sunningebergen, PM och rapport med fält och 
       laboratorieresultat, Bohussgeo 2005-12-15

[X] Bergteknisk utredning, risk för ytliga ras/blocknedfall  
       planområde Sunningebergen, Rapport, Bergab, 2006-01-09

[X] Sundskogen & Sunningebergen – Kostnaduppskattning bergförstärkning, PM-  
       bergteknik, Bergab 2006-04-20

[X] Arkeologisk utredning Sunningebergen och Sundsskogen, Rapport  
      2006:16, Bohusläns museum

[X] Arkeologisk förundersökning Strandhugg i Sunningegbergen,  
       Herrestad 370 och 371, Rapport 2007:63 Bohusläns museum

[X] Arkeologisk särskild undersökning Källdal 4:1 m.fl., Redovisning av 
       undersökningsresultat 2008-06-30, Bohusläns museum

[X] Dagvattenutredning, Geosigma, 2018-06-29, rev 2018-08-14

[X] Trafikbullerutredning, Soundcon 2012-01-12, rev 04-26

[X] Behovsbedömning av miljöbedömning

[X] Solstudie

[ X] Geohydrologisk utredning, Geo Logic i Göteborg AB, 2014-11-06

[ X] Naturvärdesbedömning, Ryssberget, Sunningebergen, Riokultur 2012-01-23



PLANENS SYFTE

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för blandad bostadsbebyggelse i Sunningebergen 
med närhet till hav och natur. Ny bebyggelse ska infogas i landskapet så att befintlig 
grönstruktur kan tas till vara och utvecklas för rekreation och för att ge området en grön 
prägel. Planen ska dessutom möjliggöra för ny infart till planområdet från Sunningesvä-
gen.

2 (30)

HUVUDDRAG

I Uddevalla tätort råder stor efterfrågan på tomtmark för bostäder. Sunningebergen 
som ligger norr om bostadsområdet Sunningen i tätortens västra del är ett idag ett obe-
byggt och bergigt skogsområde med närhet till kollektivtrafik och service. Området har 
sedan länge funnits med bland kommunens tänkta utbyggnadsområden. 

I detaljplanen föreslås ca 130 nya villatomter, ett grupphusområde för ca 25 friliggande 
småhus och 5 kvarter för mindre flerbostadshus och radhus, som beräknas kunna inne-
hålla ca 80 lägenheter. Utöver detta finns plats för tre stycken punkthus med plats för ca 
40 lägenheter vardera och en byggrätt för förskola.
Närheten till naturen och havet är en stor tillgång för området. Berghällar och skogspar-
tier kommer därför att sparas på ett flertal ställen mellan de olika kvarteren, med beto-
ning på ett sammanhängande grönstråk längs bergets höjdrygg.

PLANDATA

Planområdet ska benämnas som Sunningebergen enligt beslut i kommunfullmäktige 
1989. Planområdet avgränsas närmast av Sunningevägen i väster, bostadsområdet ”Sun-
ningebacken” i sydväst och naturmark (grönzon enligt översiktsplan) i söder, norr och 
öster. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN

I planområdet ingår delar av de kommunalt ägda fastigheterna Källdal 4:1, Herrestad 
3:2, Herrestad 4:5, Herrestad 5:12 och Misteröd 1:18. Två marksamfälligheter, Herrestad 
S:1 samt Herrestad S:4 berörs av planförslaget (Sunningevägen och skogsvägar i plan-
området). 

Planområdet är beläget i västra delen av Uddevalla tätort på Ryssbergets östra del. 
Infart sker via en ny infart vid korsningen Sunningevägen – Barrskogsvägen. Norr om 
planområdet ligger bostadsområdet Misteröd och i söder bostadsområdet Sunningen. 
Vägavståndet mellan planområdet och tätortens centrum är ca 8 km och avståndet till 
köpcentret Torp är 3 km. Planområdet är ca 35 ha stort.

LÄGE OCH AREAL
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AVVÄGNIGNAR MILJÖBALKEN

GRUNDLÄGGANDE HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 3 KAP MB

Av de grundläggande hushållningsbestämmelserna i 3 kap Miljöbalken (MB) framgår att 
mark- och vattenområden ska användas för det ändamål till vilken de är bäst lämpade 
med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan 
användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning.

Enligt miljöbalken är skogsbruket av nationell betydelse. Skogsmark som har betydelse 
för näringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 
rationellt skogsbruk. 

Planområdet utgör skogsmark som till huvudsaklig del ägs av kommunen och ingår i 
dess skogsförvaltning. Endast enstaka mindre skogsskiften insprängda bland kommunens 
fastigheter är privatägda. Vid genomförandet av planen kommer skogsbruket att upphöra 
i planområdet. Exploateringen bedöms inte påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk i 
omgivande områden.

Planområdet bedöms med sitt strategiska läge, tillgång till allmänna kommunikationer, 
närliggande kommunal och kommersiell service samt planerad utbyggnad av kommunalt 
vatten och avlopp vara väl lämpat för ändamålet. Utbyggnaden kommer att medföra en 
från allmän synpunkt god hushållning av marken. Planen bedöms därför vara förenligt 
med miljöbalkens grundläggande hushållnings-bestämmelser i 3 kap MB.

SÄRSKILDA HUSHÅLLNINGSBESTÄMMELSER, 4 KAP MB

Planområdet ingår i ”kustzon av riksintresse” enligt 4 kap MB. Kustområdet och skärgår-
åden i Bohuslän hyser stora natur- och kulturvärden där exploatering får ske endast om 
det inte påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. Riksintresset hindrar dock 
inte utveckling av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet. 

Detaljplanen utgör ett led i utvecklingen av Uddevalla tätort genom att tillskapa nya om-
råden för boende, och bedöms därför inte strida mot riksintresset enligt 4 kap MB.

MILJÖKVALITETSNORMER 5 KAP MB

Regeringen får enligt 5 kap 1§ MB för vissa geografiska områden eller för hela landet 
meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det be-
hövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer).
Planförslaget innebär utbyggnad av bostäder med kommunalt vatten och avloppsanslut-
ning. Dagvattenhantering och grundvattenfrågor ska behandlas i särskilda utredningar-
som ingår i planhandlingar.
Det finns idag inga indikationer på att gällande miljökvalitetsnormer överskrids eller 
riskerar att överskridas inom områden som kan komma att beröras eller påverkas av 
planförslaget.
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ÖVERSIKTSPLAN

I översiktsplanen redovisar kommunen grunddragen i fråga om hur man avser använda 
mark- och vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras.
I den kommunomfattande översiktsplanen (ÖP) 2010 för Uddevalla kommun, antagen 
2010-09-08, anges att övervägande del av ny sammanhållen bebyggelse ska etableras i 
tätorterna Uddevalla och Ljungskile.
 
I fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort antagen 2017-10-11 återfinns området som 
framtida bebyggelseområde, den tänkta exploateringen har även stöd i tidigare översiktlig 
planering. 
Fördjupad översiktsplan Staden Uddevalla, antagen 1996-10-08, anger aktuellt område 
som aktuellt för ny stadsbebyggelse. 
I norr tangeras ett område i översiktsplanen där utveckling av stadsbebyggelse inte är 
lämplig och pågående markanvändning bör fortsätta. Detta tolkas som att naturmark 
med skog bör finnas mellan bostadsområdet Misteröd och det nya planområdet. Öster 
och söder om planområdet finns i FÖP Staden Uddevalla 1996, en grön zon med na-
turmark av särskilt värde för natur och friluftsliv som förbinder stadens grönområden 
med omlandets natur. Delrapporten rekommenderar att ingen ny bebyggelse tillåts inom 
grönzonen.

Sammantaget bör därför naturmark sparas både norr, öster och söder om planområdet, 
vilket kommer att beaktas i planeringen.  Den fördjupade översiktsplanen anger vidare 
att vid utbyggnad av Sunningebergen måste avgränsningarna mot angränsande fornläm-
ningsområden studeras i detaljplanen. Detaljplanen bedöms vara förenlig med intentio-
nerna i fördjupad översiktsplan för Uddevalla tätort.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

RIKSINTRESSEN, NATURRESERVAT, NATURA 2000, BIOTOPSKYDD OCH 
STRANDSKYDD

Planområdet ingår i riksintresse ”kustzonen” enligt 4 kap MB, vilket redogjorts för under 
rubriken ” avvägningar miljöbalken”. Inga andra riksintressen berörs. Planområdet berör 
inga naturreservat, Natura 2000 områden, biotopskydd och ligger utanför strandskyddat 
område.
DETALJPLANER

Större delen av planområdet är inte detaljplanelagt tidigare. Inom planområdet berörs en 
mindre del av: Byggnadsplan bostadshus för fritidsändamål HE, Herrestad Persgården 
2:3, Herrestad Sörgården 4:3 m.fl. (14-HER-884) av infarten till det nya planområdet, och 
kommer därför att ersättas av den nya detaljplanen i denna del. 

Flera detaljplaner för bostadsändamål finns som antingen gränsar till planområdet eller 
finns i dess närhet bl.a. HE138 del av Herrestad 5:5, 5:12 och 5:13 (1485K-P07-9); HE154 
Herrestad 6:15 (1485K); HE139 Källdal 4:1 m.fl.(1485K-P07/13), HE Misteröd (1485K-
P2006/27)
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PROGRAM FÖR PLANOMRÅDET

En detaljplan ska enligt 5 kap 18 § PBL i den lydelse plan och bygglagen (PBL 1987:10) 
hade före 2011-05-02, grunda sig på ett program som utgångspunkt för detaljplanen om 
det inte är onödigt. Ett program till detaljplan för Sunningebergen Källdal 4:1 m.fl. har 
upprättats den 20 juni 2005 och bifogas planförslaget. Programsamråd hölls 27 juni-1 
september 2005.
I programmet föreslås Sunningebergen bli ett område som rymmer ca 100-200 bostäder 
beroende på hustyper och lägenhetsstorlekar. Med en blandad småhusbebyggelse ryms ca 
150 hus fördelat på sju mindre delområden. Fyra olika alternativa tillfarter till planområ-
det beskrevs. 
En redogörelse för programsamrådet upprättades 11 oktober 2005. Trafikbuller från 
omgivande vägar ska kartläggas i planarbetet samt att arkeologi, geoteknik och huvud-
mannaskapsfrågan ska utredas vidare i det fortsatta planarbetet. Några fastighetsägare 
utanför planområdet har begärt att få ingå i detaljplanen i syfte att tillskapa fler bostads-
tomter, men har av Miljö och stadsbyggnad inte ansetts lämpliga att ingå i detaljplanen 
då marken är detaljplanelagd som allmän plats park i andra detaljplaner eller omfattas av 
fornlämning. 

KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT

•	 Kommunfullmäktiges	beslut	12	december	1989	§	267.	Det	nya	bostadsområdet	
            mellan Undavägen och Sunningen ska benämnas ”Sunningebergen”

•	 Miljö	och	stadsbyggnadsnämndens	beslut	17	mars	2005	§	91	att	upprätta	program	
            till detaljplan samt att sända programmet på samråd

•	 Miljö	och	stadsbyggnadsnämndens	beslut	20	oktober	2005	§	305	att	godkänna	
            redogörelsen för programsamråd samt att upprätta detaljplan.

Alternativa tillfarter Sunningebergen beskrivna i programmet.

PLANFÖRFARANDE

Detaljplanen följer Plan- och bygglagen (PBL 1987:10) och tillämpar normalt förfarande.

Planprogram Samråd Granskning Antagande Laga kraft

För en komplett redovisning av in-
komna synpunkter och kommentarer 
hänvisas till samrådsredogörelsen för 
program till detaljplan.
Kommunen har efter avslutat program-
samråd valt att gå vidare med alternativ 
nr 4 för tillfartsväg vilket inneburit att 
fastigheten Herrestad 5:68 köpts in av 
kommunen. Bostadshuset har tagits 
bort för att möjliggöra en ny infart belä-
gen i korsningen mellan Sunningevägen 
och Barrskogsvägen. Krönet på 
Sunningebacken kommer att sänkas för 
att förbättra sikten för trafikanter.
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Miljöbedömning
Om betydande miljöpåverkan antas föreligga ska miljöbedömning enligt EU:s direktiv 2001/42/
EG utföras. MKB-förordningens bilaga 4 beaktas särskilt då begränsad bostadsbebyggelse avses i 
denna detaljplan. Kommunen gör den sammanvägda bedömningen enligt bedömningskriterierna 
i MKB-förordningen bilaga 4, att genomförande av detaljplan i Sunningebergen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan.
Miljöbedömning med krav på miljökonsekvensbeskrivning kommer således inte att göras. Detalj-
planen 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 beslutar i muntligt samråd med kommunen 2011-11-08 att förslag till detaljplan inte 
utgör betydande miljöpåverkan. Bullerfrågor och påverkan på Frölands bergtäkt skall klarläggas i 
samrådshandlingen.

Riksintressen enligt miljöbalken
Planen berör inte något Natura 2000-område eller strandskyddsområde. Områden av riksintresse 
enligt 3 och 4 kap Miljöbalken berörs, men i samband med programsamrådet bedömde Miljö- och 
Stadsbyggnad att Sunningebergen inte utgör hinder för utvecklingen av befintlig tätort, med hänvis-
ning till FÖP 96. Inga övriga områden med riksintressen enligt Miljöbalken berörs.

Översiktliga planer
Området Sunningebergen utpekas i den tidigare och gällande fördjupade översiktsplaneringen som 
framtida bostadsområde, se ovan.

Kommunala miljömål
Kommunen arbetar efter miljömålen och har beslutat att ge särskild uppmärksamhet till 6 stycken 
av målen. Miljömålen granskas enligt Uddevalla kommuns miljöhandboks bedömningsmall. Sam-
manfattningsvis uppnås miljömålen i huvudsak förutom beräknad ökning av biltrafik. Se bilaga 
bedömningsmall.

Miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet
Detaljplan bedöms inte överskrida miljökvalitetsnorm och människors hälsa och säkerhet kommer 
inte att äventyras, se övriga beskrivningar.

Kultur och naturvärden
Kultur och naturvärden beaktas i planarbetet, se beskrivningar vidare i dokumentet.

Motiverat ställningstagande
Området utgör idag ett skogsområde utan unika biologiska värden eller naturvärden. Riksintressen 
är inte berörda med hänsyn till stadens utbredning. Detaljplan bedöms inte överskrida miljökva-
litetsnorm eller försämra människors hälsa. Miljömålen, natur- och kulturvärden påverkas inte i 
nämnvärd omfattning.

BEHOVSBEDÖMNING, MILJÖBEDÖMNING
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER

NATURMILJÖ

Markområdet
Naturvärdesinventering har utförts i samband med fördjupad översiktsplan (FÖP) för tätorten 
Uddevalla. Påverkan av denna detaljplan på intilliggande område med hänsyn till naturvärden 
har då inventerats och bedömts. Sammanfattningsvis finns områdets högsta naturvärden öster 
om planområdet, det vill säga inom området för Uddevallas grönstruktur (grönzon).

Bedömning av naturvärden
Skogen i bergsområdet består till stor del av yngre skogsbestånd. Den vanligast förekom-
mande typen är gles yngre tallskog med ett ofta välutvecklat fältskikt dominerat av blåbärsris. 
Lövträdsinslaget är litet och består främst av björk och ek men även asp. I några svackor i den 
centrala respektive östra delen växer ung tallskog med kvarstående frötallar. Inslaget av död 
ved bedöms vara litet.
Det finns en grov gammal tall i norra delen, strax utanför planområdet, som bör sparas.   

Inom området för detaljplan finns främst yngre skog av produktionstyp. I den västra delen är 
granbestånden 20-30 år och östra delen domineras av yngre tall. Dessa ytor bedöms inte ha 
några högre naturvärden. Öster om det område som omfattas av planen är lämpliga miljöer 
för mer känsliga arter. Detta område har också stort värde för rekreation trots att det är svår-
tillgängligt. 

Skogspartiet norr om planområdet föreslås ingå i justerad grönzon i den nya fördjupade 
översiktplanen och består idag av tät yngre skog utan högre naturvärden eller tydliga värden 
för friluftslivet. Området utgör dock ett viktigt komplement som skydds- och spridningsmiljö 
för större däggdjur, till exempel älg och rådjur. Kvarvarande naturmiljöer kring detaljplanerat 
område bedöms vara tillräckliga för att bibehålla sin funktion som refugområde och sprid-
ningskorridor för de djurarter som förekommer idag.

Markstruktur
Markytans nivå varierar mellan +55 á + 60 m över havet inom den västra delen av området 
och mellan +80 á +100 m ö h i den östra delen. Till stor del utgörs området av kuperad fast-
mark med berg i dagen. Mellan partier med fastmark finns flackare områden med sediment.
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Vegetation
Planområdet som är ca 35 ha stort, består i huvudsak av en skogbevuxen långsträckt bergs-
rygg med omväxlande flacka platåer blandat med berghällar och mindre sänkor. Bergsryggen 
går i sträckning sydvästlig-nordostlig riktning. Berget sluttar brant mot söder medan plan-
området har en mer långsluttande lutning mot norr och väster. Vegetationen består av gles-
bevuxen skog av tall, björk, gran med inslag av ek och en. Även yngre tätare granskog finns. 
Delar av skogen är avverkad. I markskiktet är ljung vanligt förekommande. I området bedrivs 
skogsbruk huvudsakligen i kommunens regi.

En jättegryta belägen på en bergsklack i planområdets västra del, har en diameter på 1,6 m 
och ett djup på ca 1 m. Jättegrytan har inget specifikt lagstadgat skydd. Jättegrytan kommer att 
kunna bevaras inom allmän platsmark natur. För barnsäkerhetens skull har det föreslagits att 
den bör fyllas med sten men det förordas att se över lösningar som istället framhäver jättegry-
tans värden utan att äventyra barnsäkerheten, exempelvis genom att täcka med kraftigt glas 
och belysa den.

Jättegrytan                     Vegetation                        Berg i dagen

Ett genomförande av planförslaget med anläggande av vägar, ledningsgravar, och grundlägg-
ning av bostadshus kommer att innebära markarbeten i form av sprängningar schaktningar 
och uppfyllnader. För att begränsa markingreppen kommer bebyggelsen att placeras i grupper 
på naturliga platåer i landskapet. Till viss del kommer bebyggelse även att placeras i slänter 
där terränganpassat byggande i form av t ex suterränghus kan och bör tillämpas.

Landskapets karaktär
Analyskartan för området och dess natur och har tagits fram under inventeringsarbetet som 
underlag för skiss- och konceptarbetet. Ovanstående beskrivningar av naturvärden, mark-
struktur och vegetation har utgjort underlag för det framtagna förslaget. 

Analyskarta med förutsättningar och möjlig placering för bebyggelse.
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Sunningebergen utgörs av en platåartad höjdrygg som är ca 1 km bred och ca 2 km lång 
mellan Byfjorden och Misterödsdalen. Bergsplatån utgör en markering av inloppet norr om 
Byfjorden med ca 60-80 m höga förkastningsbranter på framför allt på de södra och östra 
sidorna, där skogklädda bergväggar reser sig mot omgivningen. Sunningebergens visuella 
värde utgörs främst av dess silhuettverkan och bakgrundsfond från flera riktningar.  Den 
delvis svårtillgängliga naturen på berget skapar på sina ställen fina vyer mot fjorden och mot 
skogsklätt böljande landskap i norr.  Området har produktionsskog i dess västra del och delvis 
vildmarkskaraktär i dess östra del som har stort upplevelsevärde. 

VATTENOMRÅDEN

Dagvatten- och geohydrologiska utredningar
Planområdet kommer att bli kommunalt verksamhetsområde för vatten, avlopp och dag-
vatten. Dagvatten- och geohydrologiska utredningar har tagits fram.

Planområdet kommer att bebyggas med bostäder. Dagvatten som förs vidare i kommunala 
dagvattenledningar ska gå till kommunal dagvattendamm invid korsningen Sunningevägen 
och Undavägen. Med föreslagna lösningar för avlopp och dagvatten bedöms mycket liten 
mängd föroreningar eller övergödande ämnen släppas ut till vattenområdena. Dessutom 
kommer framdragning av kommunalt VA till befintliga bostadsområden på Sunningen att ge 
minskade utsläpp av övergödande ämnen.

•	Dagvatten	från	taken	på	villor	och	flerbostadshus	på	kvartersmark	föreslås	förses	med	utkas-
tare till omkringliggande grönytor, vilka i sin tur lutar mot svackdiken på allmän platsmark 
längs områdets vägar och tomternas utkanter. Detta ger både en rening och fördröjning av 
områdets takvatten.

	•	Även	dagvatten	från	planområdets	asfaltsytor	föreslås	ledas	till	svackdiken	på	allmän	
platsmark längs vägarnas kanter och tomternas utkanter där det renas och fördröjs innan det 
lämnar planområdet. Dikena bedöms behöva uppta 6% av planområdets reducerade area. 
Dikena utformas med växtbädd överst med underliggande lager av sand och makadam. En 
dränledning placeras i mitten av makadamlagret med bräddavlopp som leder vatten direkt till 
dränledningen. 

•	Då	området	lutar	blir	belastningen	på	dikena	snabbt	väldigt	stor	nedströms.	För	att	minska	
risken att det blir för höga flöden i dikena kan de, främst uppströms men även i viss mån 
nedströms, anläggas med små etager med öppen naturmarksyta med jämna mellanrum där 
vatten kan fyllas på vid regn. Dessa etager kan med fördel anläggas vid skogs- och parkmark 
på planområdet. Vid bräddning av dessa fylls sedan vatten på nedströms i diket. Dessa sprids 
ut över planområdet och kan med fördel utnyttjas till estetiskt tilltalande grönytor.

	•	I	planområdesgränserna	behöver	alla	dagvattenlösningar	ledas	mot	uppsamlingsdiken.	Från	
dessa diken sker utflöde från planområdet via många mindre spridda utflöden genom strypta 
rör för att undvika översvämning och erosion nedströms planområdet. Längs de östra delarna 
i det södra avrinningsområdet föreslås istället att man anlägger spridningsdiken ut från plan-
området. Dessa diken kan även skärma av tillkommande vatten från öster.

Berörda vattenförekomster
Norra delen av planområdet avvattnas via Frölandsbäcken till vattenförekomsten Byfjorden. 
Den ekologiska statusen på Byfjorden är otillfredsställande och den kemiska statusen uppnår 
ej god. Miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status år 2021 och god kemisk ytvattenstatus 
2015. Miljöproblemen är övergödning och miljögifter. 
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MARKBESKAFFENHET

Sunningebergen består av ett platåliknande berg av huvudsakligen granit. Bergen är delvis 
kuperade med branta slänter åt norr, öster och söder.  Jordlager består huvudsakligen av mo-
rän men i den västra delen med inslag av lera. Marklutningarna i regel är mellan ca 1:6 och ca 
1:10, lokalt i anslutning till fastmarkspartier är lutningen som mest 1:2. Fläckvis finns mindre 
sänkor med försumpad markyta med torv. Jordlagren i området utgörs av fast lagrad frik-
tionsjord med liten mäktighet. Lokalt finns branta slänter där risk för bergras och blocknedfall 
inte kan uteslutas.

Jordmäktigheten varierar mellan 0,5 till ca 3 m men lokalt har mäktigheter på ca 8,5 m påträf-
fats. Jordlagren består av relativt fast lagrad sandig silt och siltig finsand som är något grusig. 
Silten och finsanden är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen. I områdets västra delar 
finns lokalt torrskorpelera.

Bergarter
Graniten består i huvudsak av grovkornig granit och pegmatit med gångar av finkorig aplit. 
Som större delar och brottstycken förekommer gnejser främst medelkorniga grå till rödgrå 
granodioritisk ortognejs, samt även ytbergartsgnejs.

Geotekniska förhållanden
Området består huvudsakligen av berg och tunna jordlager av morän och torv.
En översiktlig geoteknisk utredning har utförts av Bohusgeo inom planområdet och redovisas 
i PM och rapport Sunningebergen detaljplan 2005-12-15 som bifogas planhandlingar som 
bilaga. För fullständig geoteknisk information om undersökningen t ex jordarter, vattenkvot, 
skjuvhållfasthet, kompressionsmodul, radonhalt, infiltration mm hänvisas till utredningen. 
Rekommendationer vid schaktning och grundläggning anges också. 

Förorenad mark
Inom och utanför området förekommer inga kända förorenade områden.

Radon
Byggnader ska enligt Boverkets byggregler BBR utformas så att radon i inomhusluft inte över-
stiger gällande gränsvärde av joniserande strålning (nuvarande gränsvärde 200 Bq/m3 årsme-
delvärde). Översiktlig inventering har pekat ut området som riskområde.

Av utförda markradonmätningar  PM Bohusgeo 2005-12-15, bedöms marken utgöras av lå-
gradonmark och inga särskilda byggnadstekniska åtgärder erfordras ur radonskyddssynpunkt. 
Kompletterande markradonmätningar bör dock utföras i samband med markentreprenad om 
grundläggning utförs så att kontakt erhålls med berg eller grov friktionsjord närmast berget. 
Om inte radonundersökning görs skall grundläggning utföras med radonsäkert utförande, 
även tillförd bergkross kan innehålla höga värden.

Södra delarna avattnas via Sunningebäcken till vattenförekomsten Havstensfjorden. Havs-
området där Sunningebäcken mynnar är även Natura 2000 område och naturreservat. För 
Havstensfjorden är den ekologiska statusen otillfredsställande och den kemiska statusen god. 
Miljökvalitetsnormerna är god ekologisk status år 2021 och god kemisk ytvattenstatus 2015. 
Miljöproblemet är övergödning. 

Med föreslagna lösningar för avlopp och dagvatten bedöms inte statusen på de berörda vat-
tenförekomsterna påverkas negativt. Påverkan på Natura 2000 området och naturreservatet 
bedöms ej vara betydande, någon Natura 2000 prövning bedöms därmed inte behövas.  



Geohydrologiska förhållanden
Planområdet Sunningebergen är beläget på krönet av Ryssberget med brant lutande bergss-
länt i söder ner mot bostadsområdet Sunningen och i norr mot bostadsområdet Misteröd. En 
vattendelare går igenom Sunningebergens planområde i riktning sydväst-nordost.  Grundvat-
tennivån har uppmätts i den västra delen av planområdet av Bohusgeo (översiktlig geoteknisk 
utredning Sunningebergen  PM 2005-12-15). Grundvattennivån har mätts i ett öppet rör och 
varierar mellan ca 3,5 m och ca 2,5 m under markytan.

En geohydrologisk utredning är utförd för att klarlägga grundvattenströmningarna i och 
utanför planområdet i syfte att planera och dimensionera omhändertagandet av dagvatten. 
Utredningen ska ge svar på vilka åtgärder som behöver vidtas för att skapa ett balanserat flöde 
inom planområdet, hur mycket vatten som kan fördröjas respektive avledas samt åtgärder för 
att undvika skador, sättningar, glidytor och översvämningsproblem i de bostadsområden som 
ligger nedanför berget. 

Skredrisk
En översiktlig skredriskutredning har utförts av Bohusgeo, Sundskogen och Sunningebergen 
PM 2005-05-06 som biläggs planhandlingarna. Utredaren bedömer att skredrisk inte före-
kommer inom huvuddelen av området. I den västliga delen av planområdet där lera förekom-
mer, förordas en kompletterande geoteknisk undersökning. En sådan utredning utfördes av 
Bohusgeo i samband med den översiktliga geotekniska utredningen i PM och rapport Sun-
ningebergen detaljplan 2005-12-15, där man konstaterade att släntstabiliteten var tillfredsstäl-
lande inom undersökningsområdet och likaså även väster om undersökningsområdet där det 
finns slänter med lera som lutar åt norr. Dock bör man i planområdet i samband med nivå-
sättningen och bestämning av byggnadernas läge kontrollera lokalstabiliteten vid eventuell 
schaktning i branta friktionsjordsslänter.

Bergrasrisker
En bergteknisk utredning avseende risken för ytliga ras/blocknedfall planområde Sunning-
ebergen, har utförts av Bergab, Rapport 2006-01-09. Risken för bergras och blocknedfall i 
planområdet har inventerats, karterats och förslag på åtgärder angivits.

Bergarterna i området består dels av grovkornig granit och gnejser. Inom området finns ett 
antal bergslänter där ytliga ras och/eller blocknedfall kan förekomma. Dessa har karterats och 
redovisats på karta. Områdena har delats in i tre grupper efter förekomst av lösa stenar och 
block, samt förslag på åtgärd. I rapporten redovisas vilka behov som finns av rensnings- och 
efterföljande bultningsarbete. I rasbranter kan någon typ av fångstanordning övervägas istället 
för, eller som komplement till rensning och förstärkning. 

För mer detaljerad information se Bergabs Rapport 2006-01-09. Ett kostnadsförslag över fö-
reslagna åtgärder har tagits fram av Bergab i PM-bergteknik Sundskogen & Sunningebergen, 
kostnadsuppskattning bergförstärkning 2006-04-20.
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Grundläggning
Jordlagren kan inom huvuddelen av området påföras laster utan risk för långtidssättningar. 
Större fyllningar måste studeras från fall till fall. Fyllningar på 1-2 m kan tillåtas, större fyll-
ningar ska utredas. Jordlager är flytbenägna och detta ska beaktas vid schaktning. Lösa jordla-
ger och torv ska schaktas bort.

Rekommenderat grundläggningssätt på jord är kantförstyvad platta eller kryprumsgrund, för 
berg rekomenderas platta på packad sprängsten.
Planering av bebyggelsen, nivåsättning m.m. bör utföras i samråd med byggherrens 
geotekniker. I samband med detta kan kompletterande undersökningar behöva utföras för 
kartering av torvens utbredning.

Dagvatten och infiltration 
För att inte minska grundvattennivån och inte påverka omkringliggande vegetation m.m. 
ska infiltration utföras där så är möjligt. Det är också av vikt att föroreningar i regn samlas in 
lokalt och förs till mark så att direkt belastning på Byfjorden undviks. Det är framförallt gator 
och parkeringsytor som förorenar mest. På gator ska ytor utformas med avrinning till genom-
släppliga ytor och fördröjning på lämpligt sätt. För detaljerat utförande hänvisas till utförda 
utredningar och rekommendationer.

Vatten ska avledas i tomtgräns så att nedanförliggande fastighet inte utsätts för onödig vatten-
belastning. Eventuellt dike utförs så att den utmynnar i tomthörn på grannfastighet. Parke-
ringsplatser ska utföras i material som möjliggör infiltration av dagvatten. Som riktlinje ska 15 
liter/ m² hårdjord yta kunna magasineras.

Fornlämningar
Området är bergigt och har enligt storskifteskartorna från 1700-talet historiskt sett utgjort 
utmark till bl.a. fastigheterna Källdal och Misteröd. Inom och i närheten av planområdet 
finns flera fasta fornlämningar. I planområdet finns stenåldersplatser från tidig mesolitikum 
hänförliga till Hensbackakulturen för ca 10000 år sedan. (RAÄ Herrestad 370 och 371). En 
arkeologisk undersökning har utförts där man funnit artefakter i form av flintspån, tältringar 
och härdar. Länsstyrelsens har i beslut 2008-11-13 Dnr 431-26098-2006 beslutat att dessa 
fornlämningar inte längre omfattas av kulturminneslagens bestämmelser och att marken kan 
användas för avsedd exploatering.

Utanför sydvästra delen av planområdet finns en stensättning RAÄ Herrestad 291:1. Öster om 
planområdet finns ett röse RAÄ Herrestad 34:1 samt en stensättning Herrestad 34:2. Forn-
lämningarna kommer att vara kvar och skyddsavstånd som föreslagits i Sunningebergen och 
Sundskogen arkeologisk utredning Bohusläns museum Rapport 2006:16, kommer att iakttas i 
stort vid förläggning av den nya bebyggelsen. 
Fornminnen kommer att ligga utanför detaljplan i befintlig skogsmiljö på höjder som är na-
turligt avgränsande, se karta detaljplan.

Röse RAÄ Herrestad 34:1





Planens utformning:
Höjdryggen och slänter inom området sparas till gröna stråk mellan kvarteren. Möjliga ut-
siktslägen kommer att finnas i vissa fall. Släpp mellan byggrätter lämnas för informella stigar 
och lekområden för barn.
Längs uppsamlingsgatan som i dess västliga del ligger norr om höjdryggen ser besökaren först 
antigen förskolan eller punkthusen i området. Om dessa inte förverkligas når besökaren först 
områdets torg/stadsdelspark som också är den anordnade småbarnslekplatsen i Sunningeber-
gen. Stadsradhus ramar in denna del vars syfte är att ge området karaktär av trädgårdsstad. 
Denna del utgör också visuell entré till bostadsområdet.
I anslutning till torget finns en byggrätt för föreningslokal eller dylikt som kan vara gemen-
samhetsanläggning för en eller flera föreningar i området, byggrätten kan användas även som 
kontorslokaler. Avsikten med placeringen är att den inte ska lämna en lucka i bebyggelsen om 
byggrätten inte nyttjas med en gång. Uppsamlingsgatan fortsätter efter torget söder om höjd-
ryggen och längs vägen finns byggrätter för radhus och små flerbostadshus.

Kvarter nås från uppsamlingsgatan via lokalgator med större tomter norr om höjdryggen och 
mindre tomter söder om höjdryggen. Avsikten är att nyttja området för så många byggrätter 
som möjligt utan att ge avkall på områdets naturvärden och möjliggöra goda solljusförhål-
landen. Söder om höjdryggen finns ett kvarter med plats för enbostadshus i grupp på en platå 
som kan ge utmärkta utsiktslägen. I områdets mitt finns en naturligt plan yta som reserveras 
för bollplan.

Vy från väster, observera att illustration skiljer sig från plankarta.

Vy från norr observera att illustration skiljer sig från plankarta.
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Arbetsplatser, övrig bebyggelse
Inom och i angränsning till planområdet finns det idag inga arbetsplatser. Planen möjliggör 
att i stadsradhusen kring torget kan bedriva verksamheter i bottenplan  och bostad i de andra 
planen. Exempel på sådan verksamhet kan vara småföretag med 1-2 anställda i kontor, hant-
verk, service, och begränsad försäljning. 

Offentlig service
I och utanför området kan finnas behov av ytterligare en förskola. Detaljplanen reserverar 
mark närmast Sunningevägen för en byggrätt för förskola. Behovet av en ny förskola kan 
bero på utbyggnadstakten i närområdet, inom område betecknat Bostäder avsett för flerbo-
stadshus kan även LSS-boende anordnas. 

Bara några 100 meter från planområdet vid korsningen Sunningevägen/ Undavägen, finns 
Sunningevägens fristående förskola. Ytterligare fyra förskolor finns inom ett avstånd på min-
dre än 3 km. Grundskolor finns i Norgården t.o.m. årskurs 9 och i Herrestad t.o.m. årskurs 6, 
även nya Källdalsskolan F-6 samt särskola håller på att uppföras.

Kommersiell service
Planområdet ligger bilvägen ca 8 km från Uddevalla centrum och ca 3 km från Torp köpcen-
trum. I både centrum och på Torp köpcentrum finns ett stort utbud av kommersiell service 
och dagligvaruhandel samt apotek. I Källdal som ligger cirka 2 km från planområdet finns 
också ett visst utbud av kommersiell service.

Vy från söder observera att illustration skiljer sig från plankarta.
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Tillgänglighet
Förutsättningar: Planområdet består i huvudsak av en skogbevuxen långsträckt bergsrygg 
med omväxlande flacka platåer blandat med berghällar och mindre sänkor. Bergsryggen går i 
sträckning sydvästlig-nordostlig riktning. Berget sluttar brant mot söder medan planområdet 
har en mer långsluttande lutning mot norr och väster. Nivåerna i planområdet ligger mellan 
+55 till +100 m över havet. Med tanke på att området är relativt kuperat, kan rörligheten i om-
givningen vara svår för människor med funktionsnedsättning. Dock skall anlagd utemiljö och 
GC-vägar klara minimikraven för tillgänglighet.

Planförslaget: Nivåskillnaderna inom den enskilda tomten kan inom vissa områden bli be-
tydande. Samtliga fastigheter kan dock nås med bil och bilparkering kan ske i anslutning till 
bostadshus. Det är av stor vikt att det som byggs i dag uppfyller de krav på tillgänglighet som 
finns i plan- och bygglagen och bevakas vid bygglovsgivning.
Gator och GC-väg i anslutning till uppsamlingsgatan till bussficka vid Sunningevägen ska vara 
tillgängliga. Lokalgator ansluter uppsamlingsgatan med blandtrafik. Gatusträckningar ska 
klara en lutning på högst 8 %.

Solbelysning
Planområdets högsta punkter är belägna på höjdryggen i sydvästlig-nordostlig riktning vilket 
ger olika förutsättningar för solbelysning förmiddagar och kvällstid beroende på var i området 
bebyggelsen är förlagd. Solljus ska kunna nå något utrymme för daglig samvaro i bostaden 
enligt Boverkets regler. Området uppfyller detta krav även norr om bergsryggen där hus har 
begränsat solljusinfall veckorna före och efter midvinter. Alla fasader kan teoretiskt få direkt 
solljus även vid midvinter.

Norra delen av området sett från söder vid höstdagjämning klockan 08.00. Norr om bergsryggen planeras glesare 
bebyggelse och på så vis skapas goda möjligheter till soliga lägen.

Vid vår- och höstdagjämning vanligen 21/3 respektive 21/9 är hela planområdet solbelyst 
från ca 8 -17.  Vid analys konstateras att solen då överstiger horisonten med 15 grader. Vid 
sommarsolståndet 21/6 är hela området solbelyst mellan ca 7-20. Solstudien är gjord på plan-
kontoret med digital 3D-modell som underlag.
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GATOR OCH TRAFIK

Vägar/gator och biltrafik
Trafiken till området matas med en ny tillfartsväg från korsningen Sunningevägen och Barr-
skogsvägen. Sunningebackens krön sänks vilket betydligt förbättrar siktförhållandena och 
minskar olycksrisken. Korsningen inklusive nya busshållplatsen är förprojekterad och kom-
mer att detaljstuderas i ett senare skede.
Trafiksäkerhetsåtgärder anses uppfyllda i nedanstående förslag till utformning av gatutyper. 

Huvudgata och tillfart till området är en uppsamlingsgata utan enskilda utfarter och beräk-
nas att vara anpassad för 40-50 km/h hastighet. Denna angörs i sin tur av mindre lokalga-
tor som leder in till bostadskvarteren. Det planeras för en separat GC-väg med avskiljande 
remsa utmed uppsamlingsgatan fram till torget.  Vid torget föreslås en annan utformning 
eller markbeläggning för att knyta ihop torgrummet och också begränsa hastigheterna. Efter 
torget fortsätter GC-vägen på den södra sidan och ligger tillsammans med uppsamlingsgatan 
utan skiljeremsa. Uppsamlingsgatan slutar i östra delen av planområdet med en trevägskors-
ning.

Lokalgata är bostadsgata och beräknas vara anpassad för hastighet 30 km/h.
Gatorna har blandad trafik och utförs inte med separata gångbanor.  Enstaka gästparkering 
ryms på gatan då fastigheterna själva ska klara sin parkering. Planområdet är kuperat. Före-
slagen ny bostadsgata ska som mest ha en lutning på 8 %.

Några skaftvägar kommer att ansluta till lokalgator. Skaftvägar planeras som tomtmark och 
saknar vändplatser, eftersom de inte ska trafikeras av andra än fastighetsägarna. 

Uppsamlingsgata: 6 m, rymligheten i vägrummet gör att gatan inte behöver vara 
                                        bredare), skiljeremsa 3 m, GC-väg 3 m.
Lokalgata:             6 m, inga separata gångbanor, i vissa fall 8 m
Skaftväg:              4 m, egen tomtmark, enskilt ägande

Gator +höjdsätts för att klara max lutningar i gatusystemet.
Principtvärsnitt för gator finns framtagna som underlag för projektering.

Trafikmängden på Sunningevägen före utbyggnad har genom beräkning konstaterats vara ca 
1400 fordon/dygn. Fler rörelser beräknas sommartid.
Tillkommande trafikmängd med full utbyggnad beräknas innebära ytterligare ca 800 fordon/
dygn beräknad med 4 stycken rörelser/bostad på 200 bostäder.
God kollektivtrafikförbindelse och bra cykelväger kan minska biltrafiken.

En avlastningsväg planeras mellan Undavägen och Frölandsvägen, denna avser avlasta kors-
ningen Undavägen/Rv44 genom att fördela om trafik till Frölandsrondellen-Kärranäsvägen. 
Trafikkanter kan välja respektive väg berorende på om de ska färdas åt öst (Centrum) eller 
väst (Torp, E6).

Gång, - cykel- och mopedtrafik
Planen föreslår att en ny gång- och cykelväg kopplas till den befintliga med en ny dragning 
genom det aktuella planområdet och i fortsatt östlig riktning mot Frölands industriområde 
och Uddevalla centrum. Denna väg mot öster gynnar gång- och cykeltrafikanter mot skola 
och service. Gc-vägen beräknas bli drygt 1000 m, varav hälften blir nyanlagd och den andra 
är befintlig skogsväg/gata och mynnar ut vid Undavägen, vid Dyrstens industriområde. 
Gång- och cykelvägen utmed Sunningevägen skall även förbättras i anslutning till den nya 
bussfickan. 
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Förslag på ny sträckning av gång- och cykelväg.

Kollektivtrafik
Kollektivtrafik finns tillgänglig och en busshållplats ska byggas på Sunningevägen i anslut-
ning till planområdets västra del. Via stadsbusslinje 6 kan man enkelt nå Torp köpcentrum, 
Källdal, Stadshuset, järnvägsstationen och Kampenhof resecentrum i Uddevalla centrum. 
Under skolterminstid går bussen med halvtimmestrafik under vardags morgnar och efter-
middags- och tidiga kvällsturer. Sommartid går bussen med 1 timmestrafik under vardagar. 
Busstrafik finns även att tillgå under lördagar och söndagar men då med färre avgångar. Un-
der sommartid trafikerar busslinjen även Unda badplats med några turer per dag. Via Torp 
köpcentrum eller Kampenhof resecentrum kan man med mycket god turtäthet åka kollektivt 
med regionbussar till Göteborg, Lysekil, Orust, Stenungsund m.fl orter.

Under säsongen maj-augusti stannar Skärgårdsbåten M/S Sunningen vid bryggan i Sunning-
en söder om planområdet. Med skärgårdsbåten kan man resa in till Uddevalla via Lindesnäs 
och Gustavsberg eller längre ut i fjorden till Ammenäs. Antal avgångar varierar under låg- 
respektive högsäsong.

Parkering, varumottagning, utfarter
Varje villatomt ska enligt den kommunala parkeringsnormen för Uddevalla kommun 
(UaFs8/1994) KF 1982-12-14, ha två bilplatser, varvid även garage och carport räknas. Enligt 
plankartan skall parkeringsplatser anordnas på egen tomtmark.  Utrymme ska lämnas så att 
en bil kan stå parkerad framför garage. Parkeringsplatser bör utföras i material som möjlig-
gör viss infiltration av dagvatten. Enstaka besöksparkering kan ske utmed gata. 

Parkering till grupphusbebyggelse beräknas med samma antal som bostäder för enbostads-
hus. Vid flerbostadshus, radhus mm med gemensam parkering och ska redovisas minst 1,7 
stycken parkeringsplatser per lägenhet inklusive garage/carport varav 0,2 platser utgör gäst-
parkering. 19(30)



STÖRNIGNAR

Buller
I regeringens proposition 1996/97:53 anges att följande riktvärden normalt inte bör översti-
gas vid nyplanering av bostäder:

30 dBA ekvivalentnivå inomhus
45 dBA maximalbullernivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad
70 dBA maximalbullernivå på uteplats i anslutning till bostad

Utöver detta finns även krav på ekvivalent ljudtrycksnivå på uteplats för att klara högst
55dBA, standarden tillåter att den maximala ljudtrycksnivån överskrids högst 3 gånger på en 
timme under dag och kväll på uteplats och 5 gånger per natt inomhus.

Bullerutredning
En beräkning av bullernivåerna i Uddevalla utfördes 2007-04-26 av ÅF Ingemanssons. Den 
visar att planområdets nordvästra del har en ekvivalent bullernivå på mellan 55-60 dB. Vilket 
visar att det finns risk för att riktlinjerna för bostäders högsta ekvivalenta bullernivå utomhus 
vid fasad överskrids. Orsaken till att planområdet är påverkat av buller är E6 dragning strax 
väster om planområdet.
För att säkerställa hur bullervärdena ser ut inom planområdet har en kompletterande trafik-
bullerutredning utförts av Soundcon, 2012-01-12, reviderad 2012-04-26.

Utredningen visar på att den ekvivalenta ljudnivån från vägtrafiken inom större delen av 
planområdet är låg före utbyggnaden. Några bostadstomter i nordväst har dock även före 
utbyggnaden ekvivalenta ljudnivåer delvis över 55 dBA. Det framgår att den ekvivalenta 
ljudnivån i området ökar något med anledningen av trafikökningen som planområdet gene-
rerar, men det är en förhållandevis liten ökning av yta som får ekvivalenta ljudnivåer över 55 
dBA. I samma bilagor framgår att ett antal befintliga bostäder längs Sunningevägen även före 
utbyggnad av planområdet har dygnsekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA. Den ekvivalenta 
ljudnivån ökar med 1-2 dBA med anledning av den utökade trafiken på Sunningevägen, men 
antal befintliga bostäder med ljudnivåer över 55 dBA ökar inte.

De maximala ljudnivåerna inom planområdet kan komma att överstiga 70 dBA inom delar 
av bostadstomterna närmast uppsamlingsgatan. För dessa
bostadstomter bör uteplatser placeras på sådant avstånd från gatan att den maximala ljud-
nivån inte överskrider 70 dBA alternativt utförs uteplatser med lokal bullerskydds-skärm. 
Det framgår att ett antal befintliga bostäder längs Sunningevägen även före utbyggnad av 
planområdet har maximala ljudnivåer över 70 dBA. Den maximala ljudnivån ökar något med 
anledning av den utökade trafiken på Sunningevägen. Antal befintliga bostäder med maxi-
mala ljudnivåer över 70 dBA ökar dock inte. 

Beräknad ekvivalent ljudnivå inom planområdet 
efter planerad utbyggnad (Soundcon 2012-04-26).
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Beräknad maximal ljudnivå inom planområdet efter
 planerad utbyggnad (Soundcon 2012-04-26).

Sedan redovisad utredning gjordes har nya bestämmelser kring buller utfärdats, Förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, denna tillåter generellt att högre nivåer 
buller kan accepteras vid nybyggnation enligt nedan.  

60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden.

Bullerskyddsskärmar
För de befintliga bostäderna har effekten av bullerskyddsskärmar studerats i bullerutred-
ning (bilaga 6, Soundcon 2012-04-26) för de bostäder som har ekvivalenta ljudnivåer över 55 
dBA. Höjd och läge på skärmarna syftar till att ljudnivån inte skall öka med anledning av den 
ökade trafikmängden vid bostäderna.

Påverkan Frölands industriområde
Ca 800 meter öster om planområdets gräns ligger Frölands industriområde. Skogsklädda 
berg skiljer de båda områdena åt. Uddevalla kommun äger all obebyggd mark i det planlagda 
industriområdet. Idag pågår täktverksamhet på den östra sidan av Frölandsvägen medan den 
västra sidan i dagsläget används för industrimark och kolonilotter. Här planeras en utökning 
av befintligt industriområde samt en avlastningsväg vilken kommer avlasta trafikflödet från 
nuvarande och tillkommande trafik.

Detaljplanen för Fröland tillåter tillfälligt täkt. Efter täktens upphörande ska markanvänd-
ning i området efter iordningställande övergå till hamn- och industriverksamhet och natur-
område. Planen har en flexibel byggrätt då det är osäkert vilken sorts verksamhet som kan 
etablera sig i området.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Planområdet kommer att anslutas till kommunalt VA. I närområdet det befintliga Sunnine-
backen kommer utbyggnad av det kommunala VA-nätet ske inom de närmaste åren.

Uppvärmning
Kommunens energiplan 2005 anger att ”Uddevalla kommun bör arbeta i sin planering för 
områdesvisa vattenburna värmesystem där värmetätheten är tillräckligt stor framför indivi-
duella lösningar. 
Kommunen förespråkar alltså vattenburen uppvärmning för att förenkla för framtida anslut-
ning till fjärrvärme. Fjärrvärme är dock inte planerat för detta område.

Planförslaget möjliggör med planbestämmelse att teknisk anläggning kan byggas på kvar-
ter för förskola. Planförslagets form har en bebyggelseförtätning vid ”torget” så en samlad 
värmelösning kan utföras i denna del. Panncentral kan sammanbyggas med förskola eller 
ligga solitärt. Skyddsavstånd till bostäder mm är beroende på storlek på panna, bränsletyp, 
reningsfunktion och höjd på skorsten. 
Anläggning som prövas kommer sannolikt understiga 500 kW och således under storlek för 
anmälningsplikt. Boverkets byggregler styr. 

Elförsörjning
En förstärkning av elnätet samt nya transformatorstationer kommer att behövas för planom-
rådet. Möjlig placering till exempel vid förskolan, se ovan.  

Avfall
Förutsättningar: I kommunen sker källsortering av avfall och kommunen ansvarar för sop-
hämtningen.  Närmaste återvinningsstation för förpackningsinsamling finns i dag vid Linga-
tans parkering i Källdal (ca 2 km från planområdet) och för grovsopor på Havskurentippen i 
norra delen av Uddevalla tätort.

Planförslaget: Hämtning av hushållssopor förutsätts ske vid tomtgräns för enbostadshus. För 
flerbostadshus, radhus och grupphusbebyggelse kan gemensam byggnad för sopsortering bli 
aktuell. 
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ADMINISTRATIVA FRÅGOR

Genomförandetid
Detaljplanens genomförandetid är 15 år från detaljplanen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Området omfattas av kommunalt huvudmannaskapet för allmän plats. 
Kommunen svarar för byggandet av vägar, besöksparkeringar, gång- och cykelvägar,
lekplats/park samt förändringar inom grönytor. Lekplats och bollplan iordningställs av kom-
munen till en ”grundstandard” med kommunen som förvaltare.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Konsekvenser i förhållande till miljömålen 
Av riksdagens beslutade 16 miljömål har Uddevalla kommun pekat ut 6 miljömål som har 
särskilt beaktas i kommunens planeringsprojekt och dessa redovisas nedan.
Etableringen påverkar inte riksintresse enligt 3:e kap miljöbalken och överskrider inte någon 
miljökvalitetsnorm enligt 5:e kap miljöbalken. Hushållningsbestämmelserna i 4:e kap miljö-
balken, utgör heller inget hinder för utveckling av befintlig tätort. Sammanfattningsvis görs 
bedömningen att ett genomförande enligt detaljplanen inte medför någon betydande påver-
kan på miljön, se också behovsbedömning sida 11. 

1)  Begränsad klimatpåverkan (-) Ökad biltrafik kan befaras som med dagens teknik ger 
ökade utsläpp. Positiva möjligheter till kollektivtrafik och utbyggnad av gång- och cykelvägar. 
Möjligheter till gemensam energiförsörjning och lågenergibyggander.

7) Ingen övergödning (+) Visst ökat utsläpp till luft, men utbyggnad av VA-nätet gör att 
befintlig bebyggelse i ”Sunningebacken” minskar utsläpp av kväve och fosfor till Byfjorden.

8) Levande sjöar och vattendrag (+/-) Ingen påverkan.

9)Grundvatten av god kvalitet (+) Kommunalt vatten ansluts till området. Geohydrologisk 
utredning ska följas så att grundvattenbalans behålls i området.
Regnvatten från hårdgjorda ytor fördröjs och omhändertas lokalt på tomtmark och rening/
fördröjning av dagvatten från vägområden leds till dagvattendamm.

10) Hav i balans (+) Minskat utsläpp av avloppsvatten genom kommande anslutning till 
kommunalt VA-nät för befintlig bebyggelse i Sunningebacken ger förbättringar.

15) God bebyggd miljö (+) Det är bättre och mer sparsam energianvändning i nya bostäder, 
möjlighet fjärrvärmeanläggning och solenergilösningar kan leda till bättre energihushållning. 
Radonsäkring ska utföras vid nybyggnad.
Skogsmark tas i anspråk, dock bevaras och utökas grönzonen kring planområdet då den 
norra slänten nu också tas med i den kommande nya fördjupad översiktsplanen för staden 
Uddevalla. 
Bebyggelsen stärker cykelvägnätet och ökar underlaget för busstarfiken. 
Buller kan öka något, dock kommer inte några fler hus än idag att överskrida gällande rikt-
värden enligt utförd bullerutredning.
Fornlämningar beaktas i planeringen och får skyddsavstånd till bebyggelse.
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Natur, friluftsliv och kulturmiljö 
Den nuvarande skogsmarken i området kommer att ersättas av bebyggelseområden med in-
slag av stora grönytor. Allmänheten kan röra sig fritt inom området på allmän plats. Tidigare 
promenadvägar finns delvis kvar och nya bildas inom planområdet. Passager möjliggörs mel-
lan grönområden som länkas till varandra och bildar sammanhängande stråk. Naturinven-
tering i området har utförts i samband med fördjupad översiktsplan och konstaterat behovet 
att östra delen av Sunningebergen är fortsatt ett grönzonsområde och att norra skogsslänten 
tillkommer som ny grönzon.

Fornlämningar strax utanför planområdet blir mer lättillgängliga efter genomförandet av 
planen. Planens utformning innebär att det både blir ett i bredd och höjd mellan bebyggel-
sen och fornlämningarna, vilket fungerar som skyddsavstånd. Skyltning av fornminnen kan 
förtydliga deras historiska betydelse och skapa ett intresse för platsens kulturhistoria.

Tillgänglighet
Området planeras så att alla vägar och gator skall uppfylla minimikraven för tillgänglighet. 
Allmän plats ”torg” och lekplats utförs tillgängliga. Naturmark med stigar i de fall de planeras 
med hårdgjord yta bör utföras med tanke på tillgänglighet.
Nya byggnader planeras för tillgänglighet enligt Boverkets byggregler.

Omgivningspåverkan och påverkan från omgivningen
Påverkan på Frölands industriområde i öster ca 800 m som närmast har ingen eller liten på-
verkan på området och tvärtom.

E6 motorväg ger ett vägbrus i den västligaste delen av området. Föreslagna nya byggrätter för 
bostäder ligger inom zon för godkända gränsvärden utomhus. 
Den maximala ljudnivån längs Sunningevägen ökar något med anledning av den utökade 
trafiken. Antalet befintliga bostäder med maximala ljudnivåer över 70 dBA ökar dock inte.

Genomförandefrågor
Planerade åtgärder för utbyggnad föranleder kostnader i samband med exploatering och 
dessa beskrivs i handlingar som kompletterar varandra. Budget för utbyggnad av Sunninge-
bergen kommer att sammanställas under planarbetets gång, intäkterna ska balandera utgif-
terna.
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Ansvarsfördelning mellan aktörer

Kommunen

- Iordningställer gator, park/lekplats, gång- och cykelvägar mm inom
  allmän plats samt säkring lösa stenblock och skydd mot bergras mm
- VA-utbyggnad, samordnar kabelförläggning el- tele mm
- Återställer naturmark efter ledningsdragningar
- Dagvattenhantering för gator, inkl förvaltning.
- Ansöker om fastighetsbildning enligt detaljplanen till Lantmäterimyndigheten.
- Ansöker om ledningsrätt och gemensamhetsanläggningar
- Upprättar markanvisningsavtal eller markanvisningstävlingar så att lågenergisatsningar
  och ekologiska lösningar premieras.
- Upprättar skötselplan för grönområden och park
- Utför bullerskyddsskärmar längs Sunningevägen

Exploatör för flerbostadshus/radhus/gruppbebyggelse

- Ansöker om bygglov för grupphusbebyggelse och ska redovisa minst
  1,7 st parkeringsplatser per bostad inklusive garage/carport varav 0,2
  platser utgör gästparkering.
- Iordningställer dagvattenhantering på kvartersmark
- VA-utbyggnad inom kvartersmark
- Iordningställer gatubyggnad och lekplatser på kvartersmark
- Bildar samfällighetsförening för gemensamhetsanläggningar
  för t ex behov av parkeringsplatser.
- Ansöker och bekostar avstyckningar vid uppdelning av fastigheter
  inom kvarter och ansöker ledningsrätt om köpehandling är upprättad
- Ansvar för eventuell skada på allmän plats
- Redovisar efter byggnation uppfyllande av avtal angående energianvändning,
  radonundersökning mm.

Tomtköpare

- Söker bygglov för enbostadshus och ska redovisa minst
  2 st parkeringsplatser/ bostad inklusive garage/carport
- Iordningställer dagvattenhantering på egna fastigheten
- VA-anslutning till tomtgräns inklusive el- och teleanslutningar
- Ansvar för eventuell skada på allmän plats
- Redovisar uppfyllande av avtal angående energianvändning, radonundersökning mm.

Avtal
Då kommunen äger all mark inom planområdet behövs det inga avtal
för att genomföra detaljplanen för utbyggnad av vägar och VA eller för avstyckningar
av bostadsfastigheterna för styckebyggda villor. För de kvarter för
”samlad exploatering” kommer det att tecknas avtal med respektive exploatör.
Markanvisningsavtal upprättas med exploatör för kvarter eller del av kvarter
enligt detaljplanen utsedda delar som ska byggas för gruppbebyggelse eller
flerbostadshus. Fjärrvärme eller lågenergialternativ ska avtalas.

Vägnamn
Namnberedningen ger förslag på vägnamn. Sedan ska beslut tas i Samhällsbyggnadsnämn-
den, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Lantmäterimyndigheten sätter sedan adressnummer till respektive fastighet. 
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TEKNISKA FRÅGOR

Förskola
Kvarter för förskola reserveras i detaljplanen. Tekniska anläggningar möjliggörs i kvarteret. 
Vägbullernivåer ska beaktas i kvarterets västra del enligt planbeskrivningen.

Vägar mm
Kommunen anlägger uppsamlingsgata, lokalgata, samt gång- och cykelvägar med kommunal 
standard, d v s med bl a belysning och belagd körbana.
Lokalgator utformas med asfalterad körbana och i vissa fall med markerad gångbana. Iord-
ningställandet av vägar mm ingår i tomtpriset för de nya tomterna.

Parkering
Parkering ska ske inom den egna fastigheten. Fastigheter runt torget som inte kan klara par-
kering inom egen fastighet ska ordna parkering i gemensamhetsanläggning.
Gästparkering sker på gatumark- lokalgata för villakvarter, dock inte för flerfamiljshus som 
ska ordna parkering inom egen fastighet.

Allmän plats i övrigt
Park anläggs (alt naturmark) på ”torgyta” och del av uppsamlingsgatan. På torgyta föreslås 
anlagd lekplats för småbarn och sittytor.
Grönytorna inom planområdet iordningställs i de områden där anpassning till de geoteknis-
ka förhållandena måste ske och där VA-dragningar måste återställa mark, samt där gångsti-
gar och lekplats och bollplan ska anläggas.
Marken ska iordningställas så att den liknar naturmark och långsiktigt kan skötas som sådan. 
Skötselplan bör upprättas för grönområdena. Gatornas sidoområden utanför diken och slän-
ter ska betraktas som allmän plats, natur.

Säkring av rasbranter, räcke och stängsel
Särskild utredning om säkring av rasbranter och lösa stenblock ska följas.
Vid exploateringen sätter kommunens entreprenör upp räcke ovanför branter inom allmän 
plats.
Tomtköparna får på egen bekostnad anordna stängsel. Stängsel i tomtgräns får inte överstiga 
1 m höjd, i annat fall krävs bygglov.

Vatten och avlopp
Kommunen genom Västvatten/Udevalla vatten bygger, underhåller och sköter driften på vat-
ten- och avloppsnät utanför tomtgräns. Om kommunal ledning passerar över kvartersmark 
söker kommunen ledningsrätt. Området avses utgöras av verksamhetsområde. Brandposter 
anordnas inom allmän plats gata enligt räddningstjänstens anvisningar.
Vid bildande av gemensamhetsanläggningar får dessa ansvara för dagvattenanordning inom 
kvartersmark och eventuellt vara abonnent på kommunens dagvatten. Se även kommunens 
VA-taxa.
Dagvatten som kommer från naturmark in på den enskilda fastigheten och ska omhändertas 
av fastighetsägaren. På vissa ställen kan kommunen anlägga avskärande diken.

El- och teleledningar
Ledningsnät för elkraft och tele byggs ut i planområdet och förläggs i ledningsstråk.
Utbyggnad följer eventuell etappindelning.
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Fjärrvärme
Fjärrvärme har inte planerats i detta område. Ett lokalt nät med fjärrvärme är
tänkbart för hela eller delar av området i första hand för flerbostadshus och
grupphusbebyggda delar. Mark reserveras kvarter för förskola för ändamålet.
Önskemål om dragning av fjärrvärme med ledningsrätt bör klarläggas före
byggstart av etapp 1. Läggning av rör kan göras i uppsamlingsgata alternativt
längs VA-dragning.
Dimensionering av anläggning kan påverka omgivningen så här finns begränsningar
för vad som är möjligt. Anmälan ska göras till kommunens miljökontor
vid planering av panncentral.

Sopkärl och brevlådor
Vissa av fastigheterna, i synnerhet fastigheter vid radhus/grupphus och skaftvägar,
måste troligen placera sina sopkärl och brevlådor ute vid lokalgatan,
vilket köparna måste vara medvetna om.
Kommunens anvisningar ska följas för placering och utförande.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Fastighetsindelningsbestämmelser
Fastighetsindelningsbestämmelser bedöms inte behöva upprättas för detta planområde.

Fastighetsbildning
Fastighetsbildning ska ske efter ansökan till kommunala lantmäteriet.
All kvartersmark styckas av till nya fastigheter antingen som exploateringsfastighet eller 
var för sig som lämplig fastighet för sitt ändamål. Den allmänna platsmarken regleras till en 
kommunal fastighet.
För tekniska anläggningar bildas vid behov fastigheter eller ledningsrätt om dessa söks av 
ledningshavare, men det är inget krav att så sker.
De kommunala VA-ledningarna föreslås så långt möjligt ligga inom allmän plats där kom-
munen avser att behålla äganderätten. Planen i sig hindrar inte att allmänna ledningar dras 
över kvartersmark om det finns u-område. Privata ledningar säkras då med servitut eller 
ledningsrätt för att inte förhindra utnyttjande av byggrätt.

Teknisk anläggning (exempelvis panncentral) kan vid behov avstyckas inom kvarter för för-
skola. Placering i kvarterets västra del, alternativt sammanbyggs med förskolebyggnad eller 
dylik.

Norr om ”torget” finns byggrätt för föreningslokal, som också kan användas för kontorsända-
mål (g-beteckning i detaljplan). Denna byggnad kan i första hand utgöra gemensamhetsan-
läggning till intilliggande kvarter med punkthus och/eller radhus/ flerbostadshus.
Intill denna byggrätt finns 2 st områden för gemensamhetsanläggning vars syfte är att kunna 
bebyggas med parkering/ garage och sop-/ återvinningshus för att komplettera vid behov av 
parkering på tomtmark för radhusen runt ”torget”. 
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Dessa g-områden är inte tvingade att bildas om möjlighet finns att lösa behoven inom egna 
kvarter.
För enskilda tomter för enbostadsfastigheter ska minsta fastighetsstorlek vara 600 m². Nya 
fastighetsgränser inom kvartersmarken illustreras alternativt utgör egenskapsgräns i detalj-
planen och dessa skall följas i största möjliga mån.
För fastigheter som bildas vid markanvisning i flerbostadshus, radhus mm, friliggande 
småhus i samlad exploatering ska dessa fastighetsbildas på lämpligt sätt enligt fastighetsbild-
ningslagen. Vid fastighetsbildning vid samlad exploatering ska följande frågor utredas:

- storlek och antal lägenheter

- eventuell framtida uppdelning av fastighet principer för avstyckning

- bildande av samfällighetsförening för gemensamhetsanläggning

- gemensamma vägar, gångvägar, garage eller parkeringsplatser.

- gemensam röranläggning för vatten och avlopp, dagvattenmagasin
och dylikt samt el- tv- teletekniska- och bredbandsanläggningar

- gemensam värmeanläggning

- bildande av ledningsrätter för VA och värme, för radhuskvarter i allmänhet kan dessa också  
  avstyckas till olika köpare men avtal bör upprättas så att byggnation inte skapar luckor i 
  kvarteren, (främst radhuskvarteren runt ”torget”). 

Gemensamhetsanläggnignar och servitut
Befintlig samfällighet Herrestad S:1 samt servitut för skogskörslor i området får det i först 
hand upprättas avtal om att reglera området till kommunen, respektive upphäva servitut i 
samband med fastighetsreglering.
Inom kvarter/fastigheter för samlad exploatering kan mark och vägar förvaltas antingen av 
en hyresvärd eller en bostadsrättsförening. Om det avstyckas flera fastigheter får det bildas en 
gemensamhetsanläggning för mark och anläggningar som förvaltas av en samfällighetsfören-
ing.
Gemensamhetsanläggning för kvarter runt ”torget” får bildas. Anläggning kan avse angö-
ringsväg, gångvägar, garage, återvinningshus, ledningar mm inom kvartersmark. Vid upprät-
tande av exploateringsavtal kan frågan om behovet av gemensamhetsanläggningar regleras.
Servitut får inte bildas på allmän platsmark för utrymme för grundläggning av stödmurar 
och dylikt. Officialservitut inom allmän platsmark är planstridigt oavsett va det än är för 
ändamål. En avvikelse mot planen får göras i förrättning.
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UPPFÖLJNING MED ANDRA BESLUT OCH ÅTGÄRDER

När detaljplanen har vunnit laga kraft kommer kommunen att
ansöka om fastighetsbildning. Bostadsfastigheterna ska i första hand säljas genom kommu-
nens tomtkö.
Anvisningarna i den geotekniska utredningen måste följas noga vid kommunens projekte-
ring och byggande av gator och VA-ledningar samt av fastighetsköparen vid byggandet och 
eventuella framtida förändringar av fastigheten. För enstaka fastigheter kan köparen behöva 
utföra kompletterande geoteknisk utredning, speciellt för fastigheter i souterränglägen i om-
rådets ytterkanter. 
Vid bygglovgivning kommer kommunen att noga bevaka höjdsättningen av fastighetsmar-
ken, i synnerhet vad gäller slänter nära gränsen mot grannfastigheter. Murar och branta 
slänter nära fastighetsgräns kommer i regel inte att godtas, se planbeskrivningen och planbe-
stämmelser.
Kompletterande markradonundersökning ska utföras vid grundläggning mot berg och måste 
följas noga vid projektering och byggandet av respektive hus.
Senast i samband med tekniska samrådet avgörs om särskilda åtgärder mot markradon ska 
utföras.

Preliminär tidplan

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

Beslut om Samråd i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Beslut om granskning i Samhällsbyggnadsbyggnadsnämnden

Antagande i Samhällsbyggnadsnämnden 

Laga kraft, tidigast

Tidplanen förutsätter att antagandebeslutet inte överklagas.

november 2018

juni 2019

januari 2020

februari 2020
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Följande har medverkat från kommunen: 

Planförfattare:                          Daniel Andersson, Samhällsbyggnad
                                                  Maria Åkerkvist, Samhällsbyggnad 
                                      Charles Hörnstein, Samhällsbyggnad
                                                  Elisabeth Fjellman, Miljö och Stadsbyggnad
                                      Marianne Magnusson, Miljö och Stadsbyggnad
Hemsida:                          Jane Bensow, Samhällsbyggnad 
Exp mm:                          Eva Schröder, Samhällsbyggnad
Bygglovsfrågor:            Mikael Wennergren och Anne Kleinfeld
Lantmäteri:                          Göran Carlsson, Miljö och Stadsbyggnad 
Naturvård:                         Kalle Edlund, Miljö och Stadsbyggnad 
Miljö- och vattenfrågor:        Marie Abrahamsson, Samhällsbyggnad
Mark och exploatering:         Janette Beck, Tekniska kontoret 
                                                  Viktor Kullgren, Samhällsbyggnad
Väg- och gatubyggnad:          Lars-Göran Arvemark, Tekniska kontoret 
Trafikfrågor:                         Karin Westman, Samhällsbyggnad
Dagvatten och VA:            Rune Pettersson, Tekniska kontoret
                                                   Robert Börjesson, Samhällsbyggnad
Park:                                      Tina Wigforss, Tekniska kontoret

SAMHÄLLSBYGGNAD

Martin Hellström                         Daniel Andersson
plan- och exploateringschef             planarkitekt            
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  UDDEVALLA KOMMUN 
   MILJÖ OCH  STADSBYGGNAD 
 

  

Dnr P 384  
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING 
 

Redogörelse för programsamråd  
Tillhörande program till detaljplan för 

SUNNINGEBERGEN 

Källdal 4:1 m.fl 
Uddevalla kommun 
 
 
Programmet är upprättat av Miljö och Stadsbyggnad den 20 juni 2005. 
Redogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad den 11 oktober 2005. 
 

HANDLÄGGNING AV PROGRAMSAMRÅDET 
Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 mars 2005 att programsamråd skulle 
ske. Programhandlingar skickades därefter på remiss till kommunala och regionala 
instanser, sakägare m fl. under tiden 27 juni – 1 september 2005. Under remisstiden 
fanns dessutom programhandlingarna tillgängliga på Medborgarkontoret, 
Stadsbiblioteket, Norgårdens bibliotek, i Stadshuset och på kommunens hemsida.  
 

SAMMANFATTNING AV INKOMNA SYNPUNKTER OCH MILJÖ 
OCH STADSBYGGNADS KOMMENTARER 

Centrala och regionala instanser 
1.  Länsstyrelsen, 2005-09-02 
a)  Bedömer att planförslaget inte strider mot riksintresset, eftersom det kan ses som en 
utveckling av tätorten. 
b)  Relationen mellan det planerade bostadsområdet och verksamhetsområdet på 
Fröland bör uppmärksammas. Kan en ny bostadsetablering komma att begränsa 
industriområdets utbyggnadsmöjligheter? 
c)  Anser att den sammanvägda bullersituationen från E 6 och lokal trafik bör 
uppmärksammas. Bullerfrågorna bör klarläggas i det fortsatta arbetet. 
d)  Det är angeläget att områdets värden som friluftsområde kan bevaras. Genom en 
varsam exploatering torde man även i framtiden kunna erbjuda de redan boende samt 
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de framtida boende i Sunningen en miljö som erbjuder god service på nära avstånd med 
möjlighet till friluftsliv och naturupplevelser i närmiljön. 
e)  Inom området finns inga registrerade reservat, biotopskydd, värdefulla 
odlingslandskap eller artfynd. 
Kontorets kommentarer 
a)  Kontoret instämmer i den synpunkten. 
b)  Frölands industriområde ligger mellan 500 – 1000 meter öster om programområdets 
östligaste gräns. Skogsklädda berg skiljer de båda områdena åt. Detaljplanen för Fröland 
tillåter industri, hamnverksamhet och längst i öster värmekraftverk. Uddervalla kommun 
äger all obebyggd mark i det planlagda industriområdet. Idag pågår täktverksamhet på 
den östra sidan av Frölandsvägen medan den västra sidan inte används för annat än 
kolonilotter längst i norr. 
De båda bostadsområdena Misteröd etapp 1 och Hermansbukten ligger mellan 200 – 
500 meter från Frölands industriområde vilket innebär att en utveckling av 
industriområdet redan har begränsats med hänsyn till närhet till bostäder. Detaljplanen 
för Fröland kan också ändras om den behöver specificeras ytterligare med hänsyn till 
omgivningspåverkan.  
c)  Kontoret instämmer i den synpunkten. Trafikbuller från de omgivande vägarna ska 
kartläggas i samband med att detaljplan upprättas. En bullerberäkning är beställd. 
d)  Kontoret instämmer i den synpunkten. 
e)  Synpunkten noteras. 
 
2.  Statens geotekniska institut, 2005-08-16 
a)  Bedömer grovt att området är sådant att de geotekniska förhållandena inte bör 
utgöra hinder för fortsatt planarbete. Eftersom utredning pågår kan man förvänta sig 
att de geotekniska förhållandena blir klarlagda i planskedet.  
Kontorets kommentarer 
a)  Geoteknisk undersökning pågår och ska ligga till grund för det fortsatta planarbetet. 
 
3.  Skogsvårdsstyrelsen, 2005-08-23 
Ingen erinran.  
 
4.  Vägverket, 2005.08-31 
a)  Planområdet berör inte direkt allmän väg men påpekar vikten av att planen 
innehåller en beskrivning av hur oskyddade trafikanter når service, bad och skola på ett 
trafiksäkert sätt. 
Kontorets kommentarer  
a)  Kontoret instämmer i den synpunkten. Gång och cykelnätet är väl utbyggt i området 
men ska beskrivas tydligare i detaljplanens beskrivning. 
 
5.  Vattenfall, 2005-08-16 
Ingen erinran. 
 
6.  Bohusläns museum, 2005-08-26 
a)  De berörda fornlämningarna Herrestad 34 och 291 samt den nyfunna och därtill 
hörande fornlämningsområden ska markeras på plankartan. Inför en exploatering bör 
de berörda fornlämningarna bli föremål för en förundersökning samt eventuellt därpå 
följande slutundersökning. 
Kontorets kommentarer 
a)  Kontoret instämmer i den synpunkten. En arkeologisk undersökning är utförd och 
om så krävs kommer en förundersökning enligt museets förslag att beställas i samband 
med att detaljplan upprättas för området.   
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Kommunala instanser 
7.  Tekniska nämnden, 2005-08-22 
a)  Tillstyrker fortsatt planarbete med beaktande av tekniska kontorets synpunkter. 
b)  Samtliga partigrupper anser att gamla historiska namn skall leva vidare. Det finns 
ofta en historia förknippat med namn på områden som förtjänar att föras vidare. Det 
nya okända namnet Sunningebergen bör därför inte ersätta det gamla och allmänt 
använda namnet Ryssberget. 
c)  Av hittills undersökta tillfarter till planområdet är alternativ 4, med tillfart via 
Sunningevägen, att föredra även om det innebär att en bostadsfastighet måste lösas in. 
d)  I det fortsatta planarbetet skall inriktningen vara att enskilt huvudmannaskap skall 
gälla för den allmänna platsmarken. 
e)  Åtkomsten av de privata skogsskiftena bör vara löst innan planarbetet fortsätter. 
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras. 
b)  Kontoret instämmer i den synpunkten. Anledningen till namnet ”Sunningebergen” på 
det planerade bostadsområdet är ett beslut av kommunfullmäktige från 1989, där det 
beslutats ”att det planerade bostadsområdet mellan Undavägen och Sunningen skall 
benämnas Sunningebergen.”  
c)  Kontoret instämmer i den synpunkten. 
d)  Kontoret instämmer inte helt i denna synpunkt. Kontoret bedömer att det är en fördel 
för de boende i planområdet om åtminstone huvudgatan har kommunalt 
huvudmannaskap. Huvudmannaskapet ska utredas vidare i det fortsatta planarbetet. 
e)  Kontoret instämmer inte helt i denna synpunkt. Visst planarbete kan bedrivas utan att 
de privata skogsskiftena behöver vara lösta.  
 
8.  Socialnämnden, 2005-08-17 
a)  Ingen erinran mot programmet. 
b)  Framför synpunkten att man i det fortsatta planarbetet beaktar att ett ökat antal 
bostäder på Sunningeberget kommer att öka trycket på badstränderna vid Sunningen. 
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras. 
b)  Synpunkten noteras. Badstränderna i Sunningen ägs och sköts av enskilda 
intressenter. Allemansrätten medger dock att allmänheten har rätt att nyttja 
badstränderna. Som komplement finns den kommunala badplatsen på Unda, ca 1,5 km 
från programområdet.  
 
9.  Kultur och fritidsnämnden, 2005-08-17 
a)  Yttrar sig i enlighet med förvaltningens yttrande. Befintliga fornlämningar utgör 
resurser om de kan tas tillvara och inte tas bort efter sedvanlig dokumentation, 
detaljplanen bör redovisa möjliga val. 
b)  Den viktigaste anpassningen på Ryssberget är troligen att inte bryta horisontlinjen, 
att inte låta nytillkommen bebyggelse skapa ny silhuett av tak och fasader sett från syd. 
Bebyggelsen bör inte konkurrera med naturen. 
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras. I det fortsatta planarbetet ska fornlämningarnas tillgång för 
området utredas vidare.  
b)  Kontoret instämmer inte helt i denna synpunkt. Ny stadsbebyggelse, som det här är 
frågan om, kan mycket väl bilda silhuett och bryta horisontlinjen. Utanför tätorten 
däremot är detta förhållningssätt viktigt och finns även angivet i översiktsplanen. 
Viss konkurrens mellan bebyggelse och natur är oundviklig men kontoret är av den 
uppfattningen att så mycket som möjligt av naturen ska sparas både inom och utanför 
planområdet.  



 4

 
10.  Näringsliv och Arbetsmarknad, 2005-08-31 
a)  Attraktiva bostäder är en tillgång för kommunen. För attraktivt boende krävs inte 
bara bra bostäder utan också tillbehör som havsnära läge, affär, kommunikationer, 
närhet till båtplats mm. Behovet av bostäder kan i första hand förväntas för 
åldersgruppen 45 år och uppåt. 
b)  Sunningebergen är en utmärkt potential med sitt naturnära läge nära serviceutbud. 
Det är angeläget att klargöra tekniska och ekonomiska förutsättningar för ett 
ianspråktagande. 
c)  Motsvarande förutsättningar för exploatering av inre hamnen och den södra kusten 
(från Ammenäs till Ljungskile) bör kartläggas parallellt. Södra kusten har kortare 
pendlingsavstånd till Göteborg, vilket har stort värde för ökad inflyttning. Inre hamnen 
torde motsvara önskemålen från den ökande åldersgruppen bäst. 
d)  En avvägning mellan förutsättningar, behov och områden bör ske innan en närmare 
planläggning kommer till stånd. 
Kontorets kommentarer 
a) – d)   Synpunkterna noteras. 
 
11.  Uddevalla Energi AB, 2005-08-30 
a)  Vattenburen uppvärmning är att föredra för eventuell fjärrvärmeutbyggnad. 
b)  Förstärkning av el-nätet kommer att behövas samt plats för nya 
transformatorstationer.  
Kontorets kommentarer 
a)  Kontoret instämmer i den synpunkten.  
b)  Synpunkten noteras. Det är lämpligt att reservera plats för transformatorstationer i 
detaljplanen. 

Fastighetsägare inom och som gränsar till planområdet 
12.  Bo Magnusson, ägare till fastigheten  Herrestad 30:1, 2005-07-04 
a)  Äger en bit mark intill planområdet, som lämpar sig för två tomter. Önskar delta i 
planarbetet och sälja de två tomterna.  
Kontorets kommentarer 
a)  Den aktuella markbiten gränsar till programområdet i väster, direkt söder om 
föreslagen tillfartsväg. Markbiten ingår i detaljplanen för den befintliga bebyggelsen och 
är avsedd som allmän plats, park.  
Kontoret bedömer att de markområden som är avsedda för allmän plats, park eller natur 
i befintliga bostadsområden på Sunningen inte ska tas i anspråk för bebyggelse. En av 
de stora boendekvaliteterna på Sunningen är det naturnära boendet vilket riskerar att gå 
förlorat om exploateringen blir allt för hög. Det behövs bitar av gröna, oexploaterade 
områden inom och i kanten av bebyggelsegrupperna för att karaktären av naturnära 
bostadsområde inte ska gå förlorad.  
 
13.  Eva Thorsén och Gun Nilsson, Axel Frisks dödsbo, ägare till fastigheten 
Herrestad 4:57, 2005-08-31 
a)  Önskar delta i planområdet som bostadstomt. 
Kontorets kommentarer 
a)  Den aktuella tomten är ca 2500 kvm stor och gränsar till programområdet i sydväst. 
Tomten omfattas inte av detaljplan. En registrerad fornlämning finns på tomten, Raä 
291, en eventuell rest av en stensättning.  
Kontoret bedömer att den aktuella markbiten inte ska ingå i planområdet. Enligt 
kontorets fördjupade studier över området kommer bebyggelsen och vägnätet i 
planområdet inte att kopplas till den aktuella tomten på ett naturligt sätt. 
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14.  Saltholmsgruppen väst AB genom Lars-Olof Axelsson, Sverigehuset, ägare till 
fastigheten Misteröd 1:2, 2005-08-31  
a)  Är positiv till att Sunningebergen bebyggs. Vill gärna delta i planområdet med delar 
av fastigheten Misteröd 1:2.  
Kontorets kommentarer 
a)  Den aktuella markbiten gränsar till programområdet i sydost. Markbiten ingår i 
detaljplanen för Hermansbukten och är avsedd som allmän plats, natur.  
Kontoret bedömer att de markområden som är avsedda för allmän plats, park eller natur 
i befintliga bostadsområden på Sunningen inte ska tas i anspråk för bebyggelse. En av 
de stora boendekvaliteterna på Sunningen är det naturnära boendet vilket riskerar att gå 
förlorat om exploateringen blir allt för hög. Det behövs bitar av gröna, oexploaterade 
områden inom och i kanten av bebyggelsegrupperna för att karaktären av naturnära 
bostadsområde inte ska gå förlorad. Enligt kontorets fördjupade studier över området 
kommer bebyggelsen och vägnätet i planområdet inte heller att kopplas till det aktuella 
markområdet. 
 
15.  Namnlista med 54 namnunderskrifter, genom Camilla Giaretta, ägare till 
fastigheten Herrestad 5:68, 2005-08-12. Representerade fastigheter inom eller i direkt 
anslutning till programområdet: Herrestad 5:64, 5:65, 5:75, 6:13, 6:14, 6:17, 6:22, 6:28, 
30:3, 30:4, 30:5. Representerade fastigheter i grannskapet eller långt utanför 
programområdet: Herrestad 24:1, 5:50, 5:53, 5:54, 5:55, 5:56, 5:59, 5:77, 5:82, 5:85, 
5:91, 6:29, 6:30, 6:31, 30:2, 30:7, 30:8, samt 8 personer boende på Väråsvägen och 4 
personer med oidentifierbar fastighetstillhörighet. 
a)  Namnlistan avser protest mot påfartsväg via Barrskogsvägen / Sunningevägen över 
fastigheten Herrestad 5:68.  
b)  Anser att tillfartsvägen ska dras via Misteröd så att olycksrisken i Sunningebacken 
inte ökar. Sunningebacken är brant och bilar halkar av vägbanan vintertid, skolbussen 
har svårt att komma upp för backen, vägkanterna fungerar som parkeringsplatser för de 
som har branta tillfarter till sina fastigheter. Det finns 6 utfarter inom 400 meter i 
backen som med ökad trafik kommer att leda till fler olyckstillbud. Beräknar att det 
föreslagna planområdet alstrar ca 400 nya fordon som ökar olycksrisken, ökar slitage 
på vägen, ökar mängden avgaser som skadar hälsan och miljön. Hög hastighet 
förekommer idag, upp till ca 70 km/timme. Bussen är nästan tom och tar ca 45 minuter 
till Uddevalla jämfört med 5 minuter med bil.  
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras. 
b)  Synpunkten noteras. Vissa förbättringsåtgärder såsom skötsel vid vinterhalka, 
snöröjning och farthämmande åtgärder kan vägsamfälligheten själva styra över.  
Kommunen planerar förbättringar för Sunningevägen om den föreslagna tillfarten till 
programområdet ska byggas. Bl a föreslås att backkrönet ska planas ut genom att toppen 
sänks ca 1 meter vilket kommer att förbättra siktförhållandena betydligt och således öka 
trafiksäkerheten. Övriga trafikfrågor utreds vidare i samband med att detaljplan 
upprättas.   
 
16.  Monica Störch, Herrestads-Sunningens vägsamfällighet, inkom 2005-08-01 
a)  Avslår de två föreslagna tillfarterna till planområdet från Sunningevägen. 
b)  Förordar tillfart via Misteröd från rondellen på Undavägen.  
Det kan bli ytterligare 200-300 fordon som ska trafikera vägarna i området, besvär med 
utfart och sikt för fordon från Barrskogsvägen förekommer, fler utfarter på 
Sunningevägen kan leda till stora problem,  
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Fordon som åker upp för Sunningebacken från havet (i nordlig riktning) har hög fart 
över krönet. Vintertid är det besvärligt med snö och is. Om bilar blir stående i backen 
på grund av köbildning vintertid kan det bli stopp och en del bilar kan inte starta i 
backen på grund av halka. 
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras. 
b)  Tillfart från rondellen på Undavägen blir allt för brant  för att kunna fungera som en 
lämplig tillfart till programområdet. (Från Undarondellen till programområdet är 
nivåskillnaden ca 60 meter att jämföra med Sunningebacken som tar upp en nivåskillnad 
på ca 40 meter och ändå upplevs som väldigt brant.)  
Se förövrigt svar 15 b).   
 
17.  Pia, Larry och Mathias Carlshjelm, ägare till fastigheten Herrestad 6:14, 2005-
08-26 
a)  Viktigt behålla dom grönområden som finns i området som parkmark o.d i planerna. 
b)  Vill ha kvar en stor del av det skogsparti som gränsar till Krönvägen så att det 
fortsättningsvis kan utnyttjas av de boende för promenader i skogen. Vill inte ha 
bebyggelse för nära befintliga hus utan vill behålla den lantliga känslan. 
Viktigt att ta tillvara på de nu boendes intressen och som valt att flytta hit just för att det 
känns som att bo på landet. I planförslaget poängteras närheten till skog och natur, ta 
inte bort den för dom som redan bor i området. 
Kontorets kommentarer 
a)  Kontoret instämmer i den synpunkten.  
b)  Synpunkten noteras och ska beaktas i det fortsatta planarbetet. Kontoret är av den 
uppfattningen att så mycket som möjligt av naturen ska sparas både inom och utanför 
planområdet.  

Övriga 
18.  Maria Frimodig, står i tomtkö i området, 2005-07-01 
a)  Önskar att det blir så många ”naturtomter” som möjligt. Många av Sunningens 
tomter är av detta slag i dag. Orolig för att det ”hyvlas ned” och jämnas ut allt för 
mycket som flera nyare områden alltför ofta blivit. Vill man bo med en perfekt fyrkantig 
gräsmatta så finns Misteröd 3 nere på de platta ängarna att tillgå. 
Kontorets kommentarer 
a)  Synpunkten noteras och ska beaktas i det fortsatta planarbetet. Kontoret är av den 
uppfattningen att så mycket som möjligt av naturen ska sparas både inom och utanför 
planområdet.  
 
 

HANDLÄGGNING 
Programsamrådsredogörelsen är upprättad av Miljö och Stadsbyggnad med Elisabet 
Fjellman som handläggare. Nästa steg i planprocessen är att upprätta detaljplan för 
området och att sända detaljplanen på samråd. 
 
 
 
MILJÖ OCH STADSBYGGNAD 
 
Sören Larsson                                               Elisabet Fjellman 
planchef                                                         planarkitekt 







 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr BUN 2019/00188  13 

Ärende om barn och utbildningsnämndens sammanträden ska 
vara öppna eller stängda  

Sammanfattning 

Demokratiberedningen föreslår 2018-12-07 § 44 kommunstyrelsen uppmana nämnderna 

att, i och med ny mandatperiod, ta beslut om öppna eller stängda sammanträden.  Detta 

med anledning av kommunens delaktighetsmått. Kommunstyrelsen uppmanar 2019-01-

30 § 11 nämnderna att ta beslut om öppna eller stängda sammanträden i och med att det 

är en ny mandatperiod. 

 

Barn och utbildningsnämnden har haft offentliga sammanträden från och med 1991 till 

och med februari 2009. 2010-02-17 § 23 beslutade barn och utbildningsnämnden att 

nämndens beslutssammanträden från och med 2010-03-17 åter är offentliga.            

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-06 

Demokratiberedningens protokollsutdrag 2018-12-07 § 44 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-01-30 § 11     

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att Barn och utbildningsnämndens beslutssammanträden är öppna med undantag för 

ärenden rörande myndighetsutövning och andra ärenden i vilka det förekommer 

uppgifter som kan vara föremål för sekretess. Den del av sammanträdet som består av 

information är inte öppen för allmänheten.  

  

   

  

      

 





 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2019-01-30 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr KS 2018/00886  

Öppna sammanträden 

Sammanfattning 

Med anledning av kommunens delaktighetsmått har nämndernas öppna eller stängda 

sammanträden diskuterats. Nina Möller, utvecklare på kommunledningskontorets 

ekonomiavdelning har gjort en liten jämförelse mellan tio jämnstora kommuner 

gällande öppna eller stängda sammanträden.  

 

Demokratiberedningen föreslår att kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att, i och 

med ny mandatperiod, ta beslut om öppna eller stängda sammanträden. 

 

Ingemar Samuelsson (S) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Demokratiberedningens protokollsutdrag, 2018-12-07 § 44      

Yrkanden 

Christer Hasslebäck (UP): bifall till förslaget i handlingarna samt att kommunstyrelsens 

sammanträden ska vara stängda.     

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att uppmana nämnderna att i och med ny mandatperiod, ta beslut om öppna eller 

stängda sammanträden samt, 

 

att kommunstyrelsens sammanträden ska vara stängda.  

          

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2019-01-31 

Christer Hasslebäck, Mikael Staxäng 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-01-30 intygar 

Sebastian Johansson 

 

Expedierat 2019-02-01 

Samtliga nämnder 

 

 

 

 





 

 

 
 

Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr BUN 2019/00002  14 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-02-28 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2019-02-19 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19.      
                        

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
   
  
      
 





 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr BUN 2019/00034  15 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-02-28 

Sammanfattning 

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

nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2019-02-19 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19.       

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

      

      

 





 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr BUN 2019/00238  16 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2019-02-28   

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 2019-02-19 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-19      

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

      

      

 





 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-02-28 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr BUN 266962   17 

Övriga frågor 
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