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Sammanfattning 

Covid-19 har inneburit en kraftigt forcerad utveckling vad gäller att fullt ut använda potentialen inom 
digitala verktyg. Pandemin har fått oss att samarbeta över oväntade gränser och hitta nya sätt att arbeta. 
 
Nämndens budgetavvikelse i delårsbokslutet är positiv och i nivå med fjolåret. Prognosen påverkas positivt 
och nämnden beräknas klara sitt ekonomiska uppdrag. Kostnadsutvecklingen avtar och ligger på en betydligt 
lägre nivå än tidigare år. Intäkterna från statsbidrag ökar och tillfälliga statsbidrag påverkar i delårsbokslutet. 
Verksamheternas förutsättningar har under pandemin varit mycket olika men generellt påverkat ekonomin 
positivt (lägre omkostnader, högre statsbidrag). 
 
Volymutvecklingen har varit lägre än budget. Investeringsnivån faller till under 50 % av budget. 
Effektiviseringsuppdrag, ingående obalanser, omfattande etableringsuppdrag samt ofördelaktiga 
lokalförutsättningar gör att nämnden har ett ansträngt ekonomiskt läge. 

 
Satsningen Samverkan för bästa skola i samarbete med Skolverket är nu inne på sin sista termin. 
Sammantaget ser vi följande framgångar:  

• Dialogen och delaktigheten både horisontellt och vertikalt har ökat  
• Processerna är mer sammanhängande med en tydligare röd tråd 
• Ansvarsfördelningen är tydligare 
• Ökad rolltydlighet  
• Nämndens styrning är mer tillitsbaserad med färre mål och mindre detaljstyrning 

 
Samarbetet med Chalmers/Me Analytics i projektet Skola på vetenskaplig grund har fortsatt och avslutas 
även det till årsskiftet. Det digitala verktyget LoopMe har implementerats i samtliga verksamhetsområden. 

Covid-19 har inneburit en kraftigt forcerad utveckling när det gäller att fullt ut använda potentialen inom 
digitala verktyg. Distansundervisningen har lett fram till att man provat nya metoder och arbetssätt. Inom 
ramen för effektiviseringsfonden har arbetet påbörjats för att implementera närvaroregistrering i grundskola 
och gymnasieskola samt fjärrundervisning modersmål. 

Arbetet med en förändrad skolstruktur i Uddevalla skapar möjligheter till likvärdighet och integration men 
också samutnyttjande av lokaler. Lokaler och investeringar har haft fortsatt hög prioritet. Sundstrands nya 
förskola, Källdalsskolan samt ett nytt elevboende för gymnasieelever och gymnasiesärelever har under 
perioden öppnats.   
 

Barn- och utbildning har inlett ett samarbete med arbetsmarknadsavdelningen i ett tvåårigt projekt 
tillsammans med Fyrbodal/VG-regionen som syftar till att öka närvaron i skolan (minska risker för avhopp) 
och få ungdomar i sysselsättning. Samarbetet med socialtjänsten inom ramen för sociala investeringsfonden 
är i ett inledande skede som syftar till att utveckla gemensamma arbetssätt för det kompensatoriska, 
förebyggande och främjande uppdraget för barn i riskzon.  

En förändrad organisation inom förvaltningsledningskontoret har påbörjats. Syftet är en tydligare styrning i 
förvaltningen, inte minst mot bakgrund av de utmaningar som kommunen och förvaltningen står inför kring 
ekonomi, organisation, yttre krav, lokaler samt kompetensförsörjning. 
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Ledarskapsutbildningen Morgondagens ledare har sjösatts för att få en stabil tillväxt på presumtiva ledare i 
den egna organisationen, från förskola till vuxenutbildningen. Mer undervisningstid och införande av 
lärarassistenter är exempel på förändringar som gjorts för att skapa bättre förutsättningar för lärare att ägna 
sig åt sin undervisning.  

Sammantaget syftar samtliga utvecklings- och förändringsprojekt till att på sikt höja kunskapsresultaten, öka 
tryggheten och studieron samt skapa en mer likvärdig skola. Det arbete som gjorts skapar goda 
förutsättningar för dessa effekter.  

1 Ekonomiskt utfall 

1.1 Ekonomiskt utfall Barn-och utbildningsnämnden 

BUN delårsbokslut med prognos 2020 mkr 
Nettokostnad 
tom aug 2020 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
aug 2020 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget aug 2020 

Prognosavvikelse 
helåret 2020 

Förskola 235,4 254,6 19,2 12 

Grundskola/fritidshem 463,6 466,2 2,6 -5,3 

Särskola 43,9 43,3 -0,6 -2,8 

Gymnasieskolan 129,1 123,4 -5,7 -6,5 

Vuxenutbildning 44,9 51 6,1 2 

Gemensam verksamhet 27,3 28,6 1,3 0,6 

Kommunbidrag 1010,3 1010,3 0 0 

Resultat 66 43,2 22,8 0 

     

  
Utfall tom 
aug. 

Budget tom aug. Budget 2020 Prognos helår 

Investeringar 79,6 188 282 148,3 

 

Förskola 

Förskoleverksamheten uppvisar ett överskott i perioden på 19,2 mkr. Prognosen totalt för helåret är ett 
överskott på 12,0 mkr. För den kommunala verksamheten förväntas ett underskott på 0,6 mkr varav 
pedagogisk omsorg står för ett underskott på 2,0 mkr.  
 
Köp av verksamhet väntas ge ett överskott 1,2 mkr. Ersättningarna till fristående enheter väntas ge ett 
överskott medan interkommunala kostnader väntas ge ett underskott.  
 
Förändringar av verksamhet såsom nyöppning, utökning, minskning och avveckling av enheter är oftast 
kostsamma och svåra att beräkna. Under perioden har flera sådana förändringar genomförts. 
 
Coronapandemin har accentuerat behovet av digitala verktyg och nätverkstillgång, liksom behovet av 
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underhåll och förändring av gårdar på förskolorna. Detta tillsammans med långvariga restriktioner gör att 
behovet av inköp förväntas vara stort under hösten. 
 

Grundskola 
Grundskolans återhållsamhet avseende kostnader som ej direkt påverkar undervisningskvaliteten fortsätter. 
Verksamhetsledningens omorganisation är genomförd helt.  
 
På grund av platsbrist i centrum/norr har en årskurs två i Ramneröd F’s modulhus startat hösten 2020. 
Starten har skett med få elever men beräknas öka successivt. 
 
Statens sjuklöneersättning avseende Covid-19 uppgår till 4,7 mkr och är utfördelad på respektive enhet. En 
jämförelse av de faktiska sjuklönekostnaderna dag 1-14 inom grundskolan, visar en ökad kostnad från 4,5 
mkr jan-aug 2019 till 7,1 mkr motsvarande period innevarande år. Som en följd av detta har även 
timlönekostnaderna ökat. 
 
En tydlig minskning av antalet fritidsbarn inom den kommunala verksamheten ger en extra tuff ekonomisk 
utmaning för skolorna. Anledningen kan vara föräldrars ökade hemarbete, permitteringar och ökad 
arbetslöshet i kombination med oro för Covid-19. 
 
Prognosen är svår att förutsäga då det finns både kostnader och intäkter som kan svänga kraftigt framöver. 
Effektiviseringsarbete pågår och går in i en ny fas i och med höstens nya tjänstefördelning som ju innebär 
ytterligare steg avseende att se över en kostnadsdrivande organisation. 

 
Särskola 

Grundsärskola: 
Källdalsskolans grundsärskola har startat upp sin verksamhet from höstterminens start samtidigt som 
Äsperöd-Skansen och Norgårdens grundsärskolor har stängt. Sommarhemmets grundsärskola har kvar sin 
verksamhet och Stråkets grundsärskola som ursprungligen planerades att stänga när Källdalsskolan togs i 
bruk är kvar på grund av det höga antalet elever. Grundsärskolans verksamhet växer både vad gäller 
undervisning och fritids. Antalet elever har ökat under ett flertal år. För fem år sedan fanns 62 elever i 
grundsärskolan och av dessa hade 26 barn fritids. Hösten 2020 finns 86 elever inskrivna i kommunens 
grundskolenheter och 45 av dem har även behov av fritids. Det höga antalet elever i undervisning och barn 
på fritids är personalkrävande samtidigt som det innebär ökat behov av lärverktyg och ökade kostnader för 
skolskjutsar. Kommunen köper även platser till grundsärskolelever och då främst mot specialpedagogiska 
skolmyndigheten. Kostnaden har varit hög under ett antal år på grund av ett flertal elever med stora behov. 
Bedömningen är att den kostnaden kommer att sjunka en aning nästa år. 
 
Gymnasiesärskola: 
Ökade personalkostnader bland annat till följd av att elever som tidigare haft särskilt stöd via LSS har fått 
detta reducerat och ökar då belastningen på den kommunala verksamheten.  
 
Något fler externa elever än beräknat kommer att studera vid Uddevalla gymnasiesärskola till hösten viket 
genererar ökade intäkter. Även något färre Uddevalla-elever studerar vid annan ort hösten 2020 vilket ger en 
lägre interkommunal kostnad.  
 
Från höstterminstart kommer elever att erbjudas ett boende vid det nyöppnade Malögårdens elevhem. Totalt 
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finns 12 rum vara 7 av rummen kommer att erbjudas till gymnasiesärelever. Övriga fem rum kan under en 
övergångsperiod erbjudas till elever på gymnasieskolans nationella program. Avtal har ännu inte skrivits 
med någon kommun om beviljande av LLS stöd. 

 

Gymnasieskola 
Verksamheten arbetar på många plan med aktiva åtgärder för att effektuera uppdraget.  
 
Den lokala överenskommelsen angående lärares arbetstid är uppsagd från hösten 2020, HÖK gäller.  

Ett stort arbete har genomförts under våren med omplacering av personal till annan utbildningsform då 
arbetsbrist föreligger. Den totala differensen mellan vårens och höstens tjänstefördelning är drygt 13 färre 
tjänster.  
 
Interkommunala intäkter har en större avvikelse -4,0 mkr. Avvikelse sker i elevantalen från 
antagningsstatistik april/maj till faktisk höstterminstart. Elever väljer andra skolhuvudmän och avbryter 
studier i högre grad än beräknat. Något fler elever som väljer annan utbildningsanordnare motsvarar en ökad 
kostnad på 1,3 mkr.  Ökad kostnad för SIS-placerade ungdomar ger - 0,6 tkr. Antalet gymnasieelever i 
Uddevalla gymnasieskola beräknas för året uppgå till 3030 vilket följer budgetplanering.   
 
Inställda skolmåltider sedan 17 mars till följd av distansundervisning under Coronapandemin bör ge en 
betydligt lägre livsmedelskostnad. Statsbidrag om 0,6 mkr för ökad sjukskrivningskostnad under pandemin 
är jämförbar med de ökade driftskostnader till följd av densamma för denna tid.  
 
Antalet elever som studerar vid Teknikprogrammets fjärde påbyggnadsår ökar från tidigare ca 8 elever till nu 
25 elever. Utbildningen är statsbidragsfinansierad.  
 
Verksamheten har arbetat med ett ESF-projekt ”Yrkeskompassen” i samverkan med Kungsbacka kommun. 
Projekt är nu avslutat. 

 
Vuxenutbildningen 
Lönekostnaderna för året bedöms bli 8,6 mkr högre jämfört med föregående år och övriga kostnader 11,0 
mkr högre. Prognosen kring intäkter ligger för närvarande 0,4 mkr högre jämfört med föregående år. Den 
låga ökningen beror på främst på minskningen av etableringsstöd. 
 
Den rådande situationen i Sverige med ökad arbetslöshet medför att vuxenutbildningen arbetar intensivt 
utifrån nationella direktiv kring utökade satsningar på utbildning. Ett kraftigt ökat söktryck till utbildningar 
med start hösten 2020 har identifierats. Under året har platser inom gymnasiala allmänna kurser, gymnasiala 
yrkesutbildningar och yrkeshögskolekurser utökats.  
 
Regeringen beslutade under våren att under 2020 ta bort kravet på att kommunerna ska finansiera lika många 
platser som staten finansierar. Staten finansierar alltså samtliga yrkesvuxplatser under 2020. Staten har även 
utökat medlen till yrkeshögskolan. 
 
Under 2020 har vuxenutbildningen ansökt om medel från kommunens effektiviseringsfond. 
Vuxenutbildningen har erhållit: 
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 7 mkr för att kunna starta fler gymnasiala yrkesutbildningar, mot yrken där det lokalt, regionalt och 
nationellt saknas arbetskraft 

 4 mkr för öka antalet gymnasiala allmänna kurser och yrkesförarutbildning 
 1,6 mkr (1 575 tkr) för att öka tillgänglighet och genomströmning i yrkesutbildningar 

 

Syftet med att starta fler utbildningar är att: 
 

 Elever kan starta tidigt mot ett yrke, vilket är positivt för individen och samhället. Det ses en ökad 
motivation hos elever som startar en yrkesutbildning tidigt, vilket i sin tur bidrar till högre 
måluppfyllelse. 

 Få fler i jobb/färre arbetslösa 
 Få människor att gå från försörjningsstöd till egenförsörjning 
 Minska segregation och utanförskap genom att fler kommer in på arbetsmarknaden 
 Höja utbildningsnivån i Uddevalla och Fyrbodal 
 Tillgodose företags arbetskraftsbehov lokalt och regionalt, främja tillväxt 

 

2 Uppföljning av styrkort 

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

Det arbete som görs inom ramen för denna strategi spänner över flera av kommunfullmäktiges övergripande 
strategier. God utbildning lägger grunden för Uddevalla kommun som en självklar tillväxtmotor och ett mer 
tryggt och hållbart Uddevalla. Barn- och utbildningsnämndens fokus på barn och elevers lärande för hållbar 
utveckling bidrar till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling.  
 
Barn- och utbildning har under perioden fortsatt arbetat för ett bättre helhetsgrepp kring barnens/elevernas 
hela skolgång, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildningen. ”Alla har del i studentmössan”. Det 
förvaltningsgemensamma arbetet har resulterat i nya perspektiv på problem- och orsaksformuleringar, vilket 
borgar för mer träffsäkra insatser för ökad måluppfyllelse. Arbetet lägger också grunden för nya arbetssätt 
och arbetsformer och ett bättre samutnyttjande av våra gemensamma resurser. Det omfattande arbetet kring 
möjligheten till förändrad skolstruktur i kommunen, som berör alla verksamhetsområden, är exempel på 
detta. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har flera utvecklings- och förändringsprojekt igång samt olika digitaliserings- 
och automatiseringsprojekt som gynnar förändrade arbetssätt och arbetsformer. För att säkra 
kompetensförsörjningen sker olika förändringsarbeten som syftar till att skapa bättre förutsättningar för 
lärare att ägna sig undervisningen, t.ex. införande av elevassistenter och utökad undervisningstid.  

 

Nämndstrategier Kommentar 

Åtgärder för förändring och 
förbättring vidtas på alla nivåer i 
organisationer när problem 
synliggörs genom det 

Samtliga verksamhetsområden vittnar om att nämndens SKA-modell i stor uträckning 
nu är implementerad i verksamheten. Det gäller såväl systematiken i modellen som 
den gemensamma tankemodellen/ förhållningssättet till den egna verksamheten. 
Dialogerna både horisontellt och vertikalt har bidragit till ökad förståelse, en ökad vi-
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Nämndstrategier Kommentar 

systematiska kvalitetsarbetet. 
Rätt beslut om åtgärd fattas på 
rätt nivå. 

känsla och en tydligare ansvarsfördelning. På förvaltningsledningsnivå har arbetet 
intensifierats för ett mer ändamålsenligt och samordnat SKA-arbete utifrån ett 
helhetsperspektiv från förskola till vuxenutbildningen. 

Hitta och genomföra nya, mer 
flexibla och effektiva arbetssätt 
och arbetsformer, nya och 
innovativa sätt att samverka och 
organisera verksamheten i syfte 
att effektivisera och nå högre 
måluppfyllelse. 

Lärplattform och kommunikationsplattformar inom Google och Microsoft har arbetats 
in som vardagliga instrument i lärares och elevers pedagogiska arbete. 
Distansundervisningen har lett fram till att man provat nya metoder som kan föras in i 
skolförlagd undervisning framöver.  

 

Fjärrundervisning inom modersmål är under utveckling med start september 2020. 
Modersmålslärarna har tidigare haft tjänster med få timmar på många olika enheter 
men med digitaliseringen finns stora möjligheter till effektivisering i tjänsterna såväl 
utifrån arbetsmiljöperspektiv som ekonomiska perspektiv. Detta kan i förlängningen 
komma att ske i samverkan med kringliggande kommuner i Fyrbodal och även 
omfatta andra ämnen än enbart modersmål framgent. 

 
Förvaltningen har identifierat flera samverkansområden mellan 
verksamhetsområdena för att uppnå högre effektivitet och ökad måluppfyllelse. 
Sommarskolan är ett exempel vars genomförande i år skedde på annat, mer effektivt 
sätt i samverkan mellan grundskola och vuxenutbildningen.  

 

Arbeta för att upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare, både för 
framtida och nuvarande 
medarbetare. Rätt 
förutsättningar ska skapas för 
behöriga pedagoger att kunna 
ägna sig åt sitt kärnuppdrag. 

Förvaltningen har fortsatt arbetat tillsammans med de lärarfackliga organisationerna i 
enlighet med det centrala avtalet HÖK-18. Arbetet har fokuserats på följande fyra 
områden:  

• Lärares arbetstid 
• Organisation och arbetssätt 
• Rekrytering 
• Arbetsmiljö 

Ett omfattande arbete kring gymnasielärares arbetstid har färdigställts. Ett 
övergripande syfte är att säkerställa god resursanvändning samt en god arbetsmiljö 
för att fortsatt kunna vara en attraktiv arbetsgivare. 
 
Lärarassistenter anställdes i början av året som avlastar lärarna i flera olika 
avseenden. Signalerna från både anställda och rektorer är positiva.  Satsningen i 
samarbete med Högskolan Väst på AIL (arbetsintegrerad lärarutbildning) har fortsatt 
med hittills goda resultat. Ytterligare fem platser har under perioden säkrats för 
Uddevalla kommun. Innevarande läsår har Uddevalla totalt 13 lärare som utbildas 
inom AIL. 
 
Ett omfattande planeringsarbete har gjorts för att kunna erbjuda en 
förvaltningsövergripande intern skolledarutbildning för presumtiva ledare som idag 
finns i våra verksamheter, från förskola till vuxenutbildningen. Rekryteringen är klar 
och 16 personer har fått erbjudandet om att gå utbildningen.  
 
Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda en ny organisation för 
förstelärarna för att stärka kvalitet och attraktivitet. 

Arbeta för en lokalförsörjning i 
balans och bättre användning 
och samutnyttjande av lokaler, 
samt utforma framtida lokaler till 

För att påskynda lokalförsörjningen har Uddevalla kommun ingått ett avtal med 
Hemsö som extern partner. Detta avtal innebär att större lokalfrågor kopplade till 
grundskola och förskola i Ljungskile/södra Uddevalla införlivas i kommande projekt 
med Hemsö. Detta ökar möjligheterna för nämnden att komma i balans med lokaler 
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Nämndstrategier Kommentar 

moderna, flexibla lärmiljöer 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

kopplat till verksamheternas behov i området i enlighet med fastställda tidplaner från 
BUF. På totalen finns dock fortsatt stora utmaningar kopplat till lokalförsörjning.   

Omfattande arbete har pågått gällande samlokalisering och geografisk samling av 
särskolans verksamhet i Källdalsområdet. Lokalbrist på främst Norgården F-9 
innebär för närvarande att denna samlokalisering av särskolan Källdalsområdet inte 
har kunnat fortgå som planerat.  

 
Arbetet med en förändrad skolstruktur i Uddevalla möjliggör ökat samutnyttjande 
mellan verksamhetsområden och minskad skolsegregation.   
 
Genomförande av lokalutredning för gymnasieskolan är nu påbörjad. Ombyggnad av 
elevytor på Östrabo Yrkes är genomfört samt trafiktorn på körgården. Ett arbete för 
att etablera gymnasieverksamhet inom lediga ytor på Sinclair pågår. Närmast i plan 
ligger projektering av nybyggnad matsal på Östrabo 1.  
 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av 
kunskapsresultat/ måluppfyllelse, trygghet och studiero. 
Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka 
åtgärder och insatser som formulerats ska framgå. 
Uppföljning och utvärdering av insatser ska 
rapporteras. Om behov finns av stöd från 
huvudmannen för att åtgärda ett problem som 
identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta 
framgå. 

De slutsatser som framkommit på övergripande nivå 
handlar om: 

- Effekterna av segregationen 
- Övergångar mellan skolformerna 
- Likvärdigheten mellan förskolor och skolor med 

särskilt fokus på högstadiet 
 

Segregationens negativa effekter på trygghet och studiero 
framkommer från verksamheterna i olika perspektiv. 
Arbete för att kompensera för negativa effekter pågår inom 
de olika skolformerna. Det är dock viktigt att lyfta fram att 
arbetet mot ökad segregation inte kan isoleras till ett 
problem inom barn- och utbildningsförvaltningen – detta är 
en generell samhällsproblematik. Förvaltningen menar 
därför att arbetet framåt måste ske i ökad grad 
tillsammans med det omgivande samhället och olika 
externa aktörer. Även om det pågår aktiviteter inom 
kommunen inom området saknas det för närvarande en 
samlad övergripande strategi från förvaltningen och 
nämnden. 

I takt med att SKA-arbetet utvecklas så framkommer allt 
tydligare att övergångarna mellan de olika skolformerna 
behöver utvecklas. Tydligast har gymnasieskolan lyft fram 
problematiken kring övergången från grundskolan. 

I resultatdialogen framkommer också att likvärdigheten 
mellan förskolor och skolor är ett problem. Problematiken 
kring detta är komplex med olika påverkansfaktorer på 
både kort och lång sikt. I det korta perspektivet ser 
förvaltningen ett behov att fokus riktas mot grundskolans 
äldre åldrar. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-
2022 fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden 
och barn- och utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 6) 

Uppdraget ej påbörjat.  

 

 

 Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer 
utbildningen bidrar med för att bedriva undervisning 
som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans 
styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål som är 
relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 
och 2. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad 
behöver utvecklas? 

Uppföljningen visar att verksamhetsområdena organiserar 
stöd och samarbetsformer kopplat till lärande för hållbar 
utveckling. Detta kan ta sig uttrycka i olika gemensamma 
processer och återkommande gemensamma aktiviteter 
som t.ex. fokusvecka och temadagar. Samarbete sker 
med Globala skolan. På övergripande nivå inom Barn- och 
utbildning ingår Uddevalla kommun i ett nationellt 
chefsnätverk för lärande för hållbar utveckling som ses 
som ett viktigt stöd och samarbetsform för Barn- och 
utbildnings fortsatta arbete som helhet. Nätverkets 
senaste träff hölls i Uddevalla i början av året.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått 
i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade 
processer (KF ÖS 8) 

Inom ramen för effektiviseringsfonden har arbetet 
påbörjats för att implementera närvaroregistrering i 
grundskola och gymnasieskola samt fjärrundervisning 
modersmål. Utöver detta har ett antal nya e-tjänster tagits 
fram under perioden. Möjligheten till ”digital signatur” 
undersöks, bl.a. vid betygssignering. 

 
 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020-2022 fått i uppdrag att rekrytera fler 
lärarassistenter (KF ÖS 9) 

Uppdraget är genomfört. Dock tilldelades inte 
statsbidraget fullt ut utifrån budgetuppgörelse nationellt. 
Erhållet var ca 50% av planerat statsbidrag. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått 
i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå 
maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens 
verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att 
leda detta arbete (KF ÖS 8) 

 

 

  Mått Kommentar 

 Elevers genomsnittliga 
meritvärde/betygspoäng, ska 
öka 

Officiell statistik är ännu inte publicerad för föregående läsår (19/20). Egen statistik 
visar på liknande nivå som läsåret innan.  

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

Officiell statistik är ännu inte publicerad för föregående läsår (19/20). Egen statistik 
visar på en liten ökning. 

 Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, 
kommunala skolor, ska öka 

Officiell statistik är ännu inte publicerad för föregående läsår 19/20). Egen statistik 
visar att resultatet är i nivå med tidigare år. Värt att betänka är effekten av covid-19, 
dvs övergången till distansundervisning, under våren 2020. 

 Elevers trygghet och studiero 
ska öka 

Måttet avser åk 9. Statistik från Skolinspektionens Skolenkäter visar följande:  

 

Tabellen nedan visar andelen % som har studiero på lektionerna: 
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  Mått Kommentar 

Målgrupp 2016 2018 2020 
Elever åk 5 76% 77 % 80 % 
Elever åk 9 58% 62 % 53 % 
Elever åk 2, gymnasieskola 75 % 72 % 74 % 

 

Nedan tabell visar andel % som känner sig trygga i skolan:  

 

Målgrupp 2016 2018 2020 
Elever åk 5 92 % 90 % 90 % 
Elever åk 9 81 % 78 % 72 % 
Elever åk 2, gymnasieskola 89 % 88 % 85 % 

 

 Behöriga pedagoger ska inte 
minska 

Måttet avser andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola.  

 

Officiell statistik visar följande för de olika skolformerna:   

 

Skolform Läsår 18/19 Läsår 19/20 Trend 

Förskola  51 % 52 % +1 

Grundskola 83,4 % 84,7 % +1,3 

Fritidshem 54 % 53 % -1  

Grundsärskola 86,6 86,6 0 

Gymnasieskola  90,8 89,7 -1,1 

Gymnasiesär 81,0 83,5 +2,5 

Vuxenutbildning  78,7 80,0 +1,3 
 
 

 Realiseringsgraden utifrån 
investeringsplan ska öka 

Investeringarna ligger på 49 %, 7 av 13 projekt är igång. 

 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T2 
2020 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat man 
T2 2020 

Resultat 
totalt T3 
2019 

Resultat 
totalt T2 
2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,49 3,19 2,09 2,54 2,39 3,03 

 

2.2 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 
där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur 

  Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån kommunens värdegrund.  

 Andel som tar kontakt med 
kommunen via telefon som 

Det är en ambition i förvaltningen att svar ska ges så snart det är möjligt. Rutinen är 
att hänvisa telefonen vid möten eller frånvaro. 
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  Mått Kommentar 

får ett direkt svar på en enkel 
fråga, ska öka 

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

Förvaltningen har som rutin att besvara mail direkt, även om svaret innebär att man 
ber att få återkomma och när i tid det i så fall kan ske.  

 Förbättrat resultat i Svenskt 
Näringslivs enkät 

Förvaltningen erbjuder barnomsorg även på obekväma tider, vilket gynnar 
företagsamhet. Nämndens verksamheter arbetar aktivt för ett gott samarbete med 
lokala och regionala företag och branschorganisationer.  Ung företagsamhet, UF, är 
väl etablerat inom Uddevalla gymnasieskola. Yrkesprogrammen arbetar aktivt för ett 
gott samarbete med branschorganisationer. 

2.3 Säkra kompetensförsörjningen 

2.4 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

2.5 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 
social utveckling 

  Mått Kommentar 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Barn- och utbildning köper in ekologiska livsmedel i så hög grad som är möjligt 
utifrån rådande avtal. 

2.6 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 
strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt 
förebyggande arbete 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Barn- och utbildning har inget nytt att rapportera på uppdraget.  
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2.7 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

2.8 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 

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

2.10 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 
mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 

2.11 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola 

2.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

2.13 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg 
och Lyckorna som speciella landmärken 

2.14 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande 
infrastrukturinvesteringar samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta 
möjliggör också en utbyggnad av nära kommunal service 

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

2.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

2.17 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 

3 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utreda 
villkoren för enskild 
pedagogisk omsorg (KF ÖS 
9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inom ramen för ett annat uppdrag från 
kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, fattat beslut 
om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika former för 
pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta uppdrag ska 
utredning av villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå. Enligt beslutet ska 
återrapportering ske vid nämndens sammanträde i december 2019. 

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

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan, 
 
Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige utifrån 
flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal barn i 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

barngrupper i förskolan (KF 
ÖS 9) 

barngrupperna 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare 
(KF ÖS 9) 

En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i 
syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar i Uddevalla. 
Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring förutsättningar för 
pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats varför det ursprungliga 
uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har resulterat i utökning med en 
dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till fortsatt verksamhet i de tre 
nuvarande grupperna, under förutsättning att vårdnadshavare väljer 
omsorgsformen. 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att rekrytera 
fler lärarassistenter (KF ÖS 
9) 

Uppdraget är genomfört. Dock tilldelades inte statsbidraget fullt ut utifrån 
budgetuppgörelse nationellt. Erhållet var ca 50% av planerat statsbidrag. 

 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att bibehålla 
lågt antal barn i 
barngrupperna (KF ÖS 9) 

Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. 
Aktivt arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre 
barngrupper är väl implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på 
statsbidraget.  

 

 Barn- och 
utbildningsnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden 
har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att 
tillsammans ta fram en plan 
gällande gemensamt 
bibliotek och skolbibliotek i 
Källdal (KF ÖS 6) 

Planering har pågått vad gäller samnyttjande av Källdalsskolans lokaler med 
Kultur- och fritid. Arbetet med framtagandet av plan gällande gemensamt bibliotek 
och skolbibliotek är påbörjat i en processgrupp med representanter från båda 
förvaltningarna. Planen beräknas vara färdigställd inför uppstarten av 
Källdalsskolan.  

 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att Upprätta ett 
lärcentrum inom 
vuxenutbildningen i 
samverkan med närliggande 
kommuner med fokus på 
strategisk 
kompetensförsörjning. 
Lärcentret ska erbjuda 
utbildning frångrundläggande 
utbildningsnivå till 
kvalificerad 
eftergymnasialnivå i nära 
samarbete 
medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning 
ska ske med företagens och 
kommunenskompetensförsör
jning (KF ÖS 9) 

Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 
utbildningsverksamheten på Sinclair 1 januari 2020. Utrustning och möbler 
kommer successivt flyttas från Sinclair till I17 under våren. Enligt direktiv hyr 
vuxenutbildningen hela före detta HCB, under 2020. Bedömningen är att 
uppdraget är genomfört.   
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i 
uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv 
arbetsgivare, därför strävar 
kommunen efter att erbjuda 
alla anställda heltid, och 
deltid som en möjlighet (KF 
ÖS 8) 

Inom Barn- och utbildning är detta inget övergripande problem. De allra flesta 
erbjuds heltidstjänster och deltid som en möjlighet. 

 

 

 


