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1 Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden stärker likvärdighet och kvalitet genom att förändra skolstruktur, 
bygga nya förskolor och skolor, förbättra kompetensförsörjning samt ge kompensatoriskt stöd till 
elever. 

Nämndens resultat i delårsbokslutet är positivt och bättre än fjolårets. Kostnadsutvecklingen ligger 
på en betydligt lägre nivå än fjolåret. Intäkterna från statsbidrag och IKE ökar. Prognosen visar ett 
större underskott. Grundskola och Särskola har negativa prognosavvikelser. 
Personalkostnadsavvikelsen är fortsatt hög. Åtgärder för ökad kapacitet samt strukturförändringar 
påverkar kostnadsnivån under året. Det ekonomiska läget har förbättrats men är fortsatt utmanande 
inom flera områden. 

En trygg och jämlik skola med goda studieresultat lägger grunden för Uddevalla kommun som en 
självklar tillväxtmotor och ett mer tryggt och hållbart Uddevalla. Barn och utbildning har under 
perioden fortsatt arbetet för ett helhetsgrepp kring barns och elevers utbildning, från förskola till 
gymnasieskola/vuxenutbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet för höjda kunskapsresultat och 
ökad trygghet och studiero innefattar återkommande resultatdialoger på alla nivåer. Arbetssättet 
syftar till god analys, träffsäkra insatser, utveckling av arbetssätt och samutnyttjande av resurser. 
Satsning på likvärdighet i form av förändrad skolstruktur, kompensatoriska insatser för elever och 
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är prioriterat. God kompetensförsörjning, digitalisering 
och att närma sig en lokalförsörjning i balans är också centralt för att uppnå en utbildning av hög 
kvalitet. 
 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Barn-och utbildningsnämnden 

  
Nettokostnad tom 
april 2022 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
april 2022 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Förskola 138,4 142,9 4,5 0 

Grundskola/fritidshem 283,7 288,7 5,1 -5 

Särskola 29,5 28 -1,6 -6,1 

Gymnasieskolan 83,7 83,9 0,2 -2 

Vuxenutbildning 25,1 27,1 2 0 

Gemensam 
verksamhet 

14,6 16 1,4 0,1 

Kommunbidrag 536,1 536,1 0 0 

Resultat -38,9 -50,5 11,6 -13 
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  Utfall tom april Budget tom april Budget 2022 Prognos helår 

Investeringar 42,5 58 174 123,1 

Förskola 

Förskoleverksamheten uppvisar ett positivt resultat mot budget. Prognosen för helår är ett 
nollresultat. Statsbidragen förväntas ge ett överskott i år, framför allt kvalitetshöjande åtgärder och 
sjuklöneersättningen. 

Budgeten för kommunala enheters personalkostnader uppvisar negativt utfall. Fler enheter har eller 
aviserar underskott, jämfört med tidigare år. 

Det råder stor platsbrist i flera områden men framför allt i Ljungskileområdet, vilket lett till flera 
förskolor tagit in extra barn och samtidigt anställt mer personal. 

Flera förskolor har lokaler där insatser fått göras och man har varit tvungen att stänga avdelningar 
eller hålla ner barnantalet. Dessa akuta stängningar och öppningar kostar extra i pengar, men 
framför allt i personalens tid ifrån barnverksamheten, vilket innebär kvalitetsbristkostnader som är 
svåra att beräkna. Platsbristen har också ökat trycket på ledning och administrationen. 

Två små fristående enheter stänger till sommaren, men har avvecklat merparten verksamhet redan, 
vilket gör platsbristen alltmer påtaglig. Flera förskolor med saknar med säkerhet platser redan i 
augusti, vilket är oroande. 

Grundskola 

Grundskolan uppvisar en positiv avvikelse för delåret, men prognosen för helåret är ett underskott 
om 5 miljoner. De planerade skolstrukturförändringarna genomförs enligt plan. Tidigare 
Herrestadsskolan startar till hösten med namnet Kisslebergsskolan. Där kommer eleverna i åk F-6 
från Norgården att flytta in. Västerskolan blir som planerat en 7–9-enhet, där antalet elever i årskurs 
7 ökar kraftigt läsåret ht 2023. För att säkerställa lärarbehörighet och kompetens så har enheten en 
något för stor personalkostym läsåret 2022–2023. 

I början av året genomfördes flera ekonomigenomgångar/ utbildningar för rektorerna. Utifrån 
diskussioner vid uppföljningar så upplevs rektorerna ha större förståelse och vara mer insatta i sin 
ekonomi. Delvis som en följd av detta har grundskolan köpt en Resursplaneringsmodul till Stratsys. 
Syftet är att stötta och underlätta för rektorerna i tjänsteplaneringen för att få en mer effektiv 
organisation. 

Tillströmningen av nya elever till grundskolan är stor. Hittills i år har verksamheten tagit emot 
ca 65 elever (inklusive till Bryggan). Förberedelser görs för att starta två nya klasser på 
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Äsperödsskolan hösten 2022, för att hantera den ökade elevtillströmningen. Vår mottagningsenhet 
Bryggan på Enheten för flerspråkighet och integration (EFI) har tagit emot ca 20 elever från 
Ukraina. Delar av deras lokaler är uppsagda till ht 2022, men vissa lokaler är kvar till årsskiftet. 
Modersmål blir kvar i de externa lokalerna året ut. Beroende på hur många barn som tas emot 
framöver planerar Bryggan att till hösten vara på Väster- eller Norgårdenskolan. 

Under hela 2022 sker en genomlysning av grundskolans organisation kring elever i behov av 
särskilt stöd. I detta ingår en översyn av våra särskilda undervisningsgrupper. Målet är att öka 
förutsättningarna för att alla elever erbjuds rätt lärmiljö på ett kostnadseffektivt sätt. 

Särskola och särskild utbildning för vuxna 

Utfallet för perioden är negativt (-1,9 mkr) och prognosen för helåret är -5,9 mkr för 
grundsärskolan. Detta kan hänföras till lönekostnader, taxiturer och köp av platser. 

Grundsärskolans verksamhet har vuxit kraftigt de senaste åren både gällande undervisning och 
fritids. 107 grundsärskoleelever fördelas nu på tre skolenheter. Bemanningen har ökat. Trängsel är 
ett problem. Lokalanvändningen har setts över då anmälda skador och tillbud har ökat, främst inom 
Källdal grundsärskola. När den byggdes beräknades grundsärskoleverksamheten till ca 50 elever. 
Idag går 65 elever i åk 1–6. 

Från hösten 2022 upphör grundsärskola åk 7–9 på Sommarhemmet. Eleverna flyttas till 
Norgårdenskolan, som blir grundsärskola åk 6–9. Även elever från Stråket kan komma att placeras 
på Norgården åk 6–9 från och med ht 23. Anpassningar av ute- och innemiljö ska göras till deras 
behov. Förskoleklassen Kajen flyttas till Stråket, där eleverna kan erbjudas fortsatt skolgång i 
samma skolbyggnad. Stråket blir 1–6-skola. 

Tertial 1 är resultatet för gymnasiesärskolan positivt (421 tkr). Prognosen för året är ett nollresultat. 
Fortsatt statsbidrag för pandemistöd samt ersättning för karriärtjänster ger överskott. Vissa vakanta 
tjänster har ännu inte återbesatts. Malögårdens elevhem är fortfarande under uppbyggnad och är inte 
fullbelagt. Arbete pågår med att göra verksamheten känd inom regionen. En ny inriktning inom 
Samhällsvetenskap- och /Naturvetenskapsprogrammet erbjuds. Andelen Uddevallaelever som väljer 
extern skolhuvudman är fortsatt låg. 

De som fyllt 20 år och har en utvecklingsstörning eller hjärnskada kan läsa särskild utbildning för 
vuxna. Antalet elever ökar och därmed behovet av lärare. Under våren pågår, utöver vanliga kurser, 
en förberedande kurs för att elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning ska kunna gå 
vidare mot lärlingsutbildning. Projektet sker i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten 
och riktar sig till elever i en gråzon mellan daglig verksamhet och den vanliga arbetsmarknaden. 
Utfallet för perioden visar ett negativt utfall om -0,1 mkr. Prognosen för helåret uppgår till -0,2 mkr 
och avser personalkostnader. 

Gymnasieskola 
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Resultatet för tertial 1 är positivt (200 tkr) medan årsprognosen pekar på ett underskott på 2,0 mkr. 
Det positiva resultatet kommer från statsbidrag till kompensatoriska utbildningsinsatser 
(skolmiljarden). Merparten startar hösten 2022. Intäkter från elevers APL har också tillförts utan att 
kostnaderna syns ännu. 

Kostnader för köp av naturbruksutbildning från fristående huvudman beräknas ge underskott, 
medan elevintäkter från andra kommuner (IKE, interkommunal ersättning) beräknas kompensera 
underskottet. Tilläggskostnader för elever på fristående skolor för särskilt stöd har ökat. 

Gymnasieverksamheten har erbjudit extra påsklovsundervisning. En ny organisation finns för det 
extra stödet, i form 12 elevassistenter knutna till elevhälsan. Hösten 2021 tillsattes 6 tjänster inom 
svenska, engelska och matematik till skolhusens studiestöd. Detta arbetas nu in som ordinarie stöd. 
Uppstart av den alternativa studievägen inom Samhällsvetenskapliga samt Försäljnings- och 
serviceprogrammet ht 2022 planeras nu. Ca 15 elever är intresserade. Fullt utbyggt kan 90 elever 
erbjudas detta alternativ. 

Under våren har en stor satsning påbörjats med att investera i maskiner till Bygg- och 
fordonsprogrammet. Upphandling av simulatorer pågår också. 

Verksamheten arbetar aktivt med att hålla nere kostnaderna. Den största utmaningen med att få en 
ekonomi i balans är på individuella programmet. Verksamheten ska anpassas till ett lägre 
elevunderlag. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen har ett positivt resultat för perioden och prognosticerar ett nollresultat för 2022. 
Sedan 2020 har omfattande neddragningar gjorts, beroende på minskat etableringsstöd och 
kommunbidrag samt förändrade statsbidragsvillkor för regionalt yrkesvux. Verksamheten har 
arbetat intensivt med kostnadsminskningar och intäktsökningar. Ett stort antal tjänster har tagits 
bort. Till största delen är det visstider som inte förlängts, men även tillsvidaretjänster har upphört. 
Effektiviseringsarbetet har påverkat delårsbokslutet positivt, men har en baksida med oro hos 
personalen. 

Förändrade statsbidragsregler innebär att Lärlingsvux och ”Kombinationsutbildningar”; 
yrkesutbildningar med extra språk och särskilt stöd, inte längre kräver medfinansiering. Många 
utbildningsplatser har ställts om till dessa former, dels för att svara mot regeringens viljeinriktning, 
dels för att öka intäkterna. 475 platser på yrkesutbildningar erbjuds, vilket är en av de högsta 
siffrorna som Vuxenutbildningen haft. Dock ses ett minskat söktryck inför hösten. Samma tendens 
finns i andra kommuner. Detta kan få negativa ekonomiska konsekvenser. 

Extrasatsning på sfi, svenska och svenska som andraspråk har kunnat göras 2022 genom den så 
kallade ”skolmiljarden” och kommunens satsning på att minska utbildningsskulden. Även 
Lärlingscentrum, som har startats och bemannats under första halvåret, är en del av denna satsning. 
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Under året kommer stora delar av verksamheten flytta från nuvarande lokaler på I17 till 
Margretegärdeskolan. Flyttkostnaden är budgeterad till ca 0,5 miljoner kronor, men kostnaderna är 
redan högre. 

Gemensam verksamhet 

Delårsresultatet visar ett överskott och prognosen ett resultat i nivå med budget. Kostnader för 
anpassning av lokaler samt budgetersättning för lokalkostnad Sinclair är ännu osäkra. 
Omvärldsförändringar, pandemipåverkan samt ökande inflation är faktorer som påverkar de 
ekonomiska förutsättningarna. 

 

3 Uppföljning av styrkort 

3.1 Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt, professionalitet 
(ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans statliga uppdrag. Kommunal vuxenutbildning 
och gymnasieskola medverkar till en god kompetensförsörjning, inte minst genom det nystartade 
lärlingscentrum och genom samverkan med andra kommuner kring utbildningsutbud och utförande. 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt 
och professionalitet (ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans statliga 
uppdrag. Genom lärplattformar och utvecklingssamtal underlättas 
kommunikation mellan hem och skola/ förskola. Det genomförs också enkäter 
med såväl elever som vårdnadshavare om bland annat trivsel, trygghet och 
studiero. 
 
 

 

3.2 3. Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden valt att 
integrera i den övergripande strategin att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero 
och förbättrade studieresultat. Nämnden har gett förvaltningen ett politiskt uppdrag om lärande för 
en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s globala mål, samt kommunens miljömål. 
Samtliga verksamhetsområden organiserar stöd och samarbetsformer kopplat till lärande för en 
hållbar utveckling. Nämnden arbetar också med uppdrag kopplade till plan Integration 2030 samt 
samverkar med civilsamhället genom ÖK idé. 
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Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2019–2021 fått i 
uppdrag att arbeta för ökad 
samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler 
IOP-avtal (idéburet offentligt 
partnerskap) (KF ÖS 3) 

Under perioden har ett kommunövergripande IOP tecknats med Uddevalla Open 
Parasport, som bland annat vill informera skolpersonal om parasport och 
anordna prova-på-tillfällen för barn och unga. Det har även tecknats ett 
kommunövergripande IOP-avtal med ABF kulturverkstad, som inte direkt berör 
Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet men som har barn och unga 
som målgrupp. Regelbundna möten med kommunal arbetsgrupp och styrgrupp 
har hållits om IOP-initiativ som inkommit från idéburen sektor. 

 

 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har utifrån 
Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 
(Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att starta ett 
lärlingscentrum, som ett 
samarbete mellan 
Vuxenutbildningen, Uddevalla 
gymnasieskola och 
Arbetsmarknadsavdelningen (KF 
ÖS 3) 

Lärlingscentrum har startat våren 2022 på Margretegärde i de lokaler 
gymnasieskolan lämnat. Den lärlingskoordinator som anställdes har fått i 
uppdrag att processleda starten av Lärlingscentrum och ytterligare en 
lärlingskoordinator har anställts. En arbetsgrupp bestående av representanter 
från arbetsmarknadsavdelningen, Uddevalla gymnasieskola och Uddevalla 
vuxenutbildning har bildats och arbetar för att komma i gång i praktiken under 
våren. Antalet lärlingar ökar och fler lärlingsutbildningar planeras. Ett flertal 
utbildningar inom yrkesprogram i lärlingsform finns nu integrerade via 
lärlingscentrum i gymnasieskolan. 

  

 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har utifrån 
Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 
(Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att utreda möjligheterna 
till ökad likvärdighet genom 
förändrad skolstruktur (KF ÖS 3) 

Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan resulterade under 2021 i ett 
nämndsbeslut om förändrad skolstruktur. Grundskolan arbetar nu med 
implementeringen av förändringen. Uppdraget anses därför slutfört och tas upp i 
uppsiktsplikten i maj 2022 för slutrapportering. 

 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har utifrån 
Plan Integration 2030, (Område: 
arbete och studier) 2021-06-10 
(Dnr KS 2021/00174) fått i 
uppdrag att genomföra 
verksamhetsövergripande 
insatser gällande språkinsatser 
med svenska som huvudspår (KF 
ÖS 3) 

En verksamhetsövergripande handlingsplan för språkinsatser med syfte att höja 
kunskapsresultaten antogs av nämnden hösten 2021 och gäller för 2021–2024. 
En förvaltningsgemensam insats är att öka kompetensen om språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt hos all pedagogisk personal med start 2022. 
Denna insats finns även med i den åtgärdsplan som arbetades fram tillsammans 
med Skolverket inom ramen för den riktade insatsen för nyanlända barns och 
elevers utbildning hösten 2021. Samarbetet med Skolverket pågår 2021–2024. I 
åtgärdsplanen finns även insatser kring att förbättra bedömning, kartläggning och 
övergångar för flerspråkiga elever inom grundskolan respektive 
vuxenutbildningen. 
 
En central processledare och fem delprocessledare har anställts för att 
genomföra insatserna. Arbetet ska vara en del i förvaltningens systematiska 
kvalitetsarbete. Lärledare ska utbildas under hösten 2022 för att handleda 
kollegialt lärande i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (SKUA) på alla 
enheter vt 23-vt 24. Systemet LoopMe används som lär- och 
dokumentationsplattform i detta arbete. 
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Mått Kommentar 

 Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, ska öka 

Caféer och andra livsmedelsverksamheter som förvaltningen ansvarar för 
eftersträvar en hög andel ekologiska produkter. 
 
Under januari till mars 2022 hade Barn och utbildning en andel inköpt ekomat 
(kr) på 25,96%, vilket är högre än 2021 års helårsvärde på 23,8%. 
 

 Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

Uddevalla gymnasieskola (Östrabo 1 och Y) arbetar för att använda 
laddhybridfordon och eldrivna maskiner i så hög utsträckning som möjligt. 
Gymnasieskolan använder också simulatorer för att eleverna ska lära sig hantera 
och köra maskiner energieffektivt. Flera lastbilar har miljömotorer. Lärare 
genomför utbildning om miljöfarliga ämnen, avgaser, fluorescerande 
växthusgaser, elbilar och hybridteknik, nya bränslen samt vätgas. 
Gymnasiesärskolan fasar ut de äldre fordonen och byter dem till elbilar eller 
laddhybridbilar i den takt som är möjlig, bland annat beroende på antalet 
laddplatser. Överhuvudtaget uttrycker verksamheterna antalet laddplatser/ 
stolpar som den stora flaskhalsen för att bidra till måttets målsättning. Dyra 
leasingavtal och brist på alternativ till fossilt för vissa fordonstyper är andra skäl 
till att inte alla fordon drivs fossilfritt. 

 
 

 

3.3 4. Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Barn och utbildning deltar med både tjänstepersoner och politiker i den förvaltningsövergripande 
samverkansgruppen för trygghet och samhällsskydd. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att tillsammans arbeta 
med trygghetsskapande 
aktiviteter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 4) 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för trygghet och 
samhällsskydd. Barn- och utbildningsförvaltningen har i gruppen lyft frågan om 
inrymning, efter incidenter på skolor. 
 
Kommunens säkerhetschef har besökt gymnasieskolans ledningsgrupp. Tidigare 
genomförda trygghetsvandringar i skolhusen kommer nu att följas av en 
genomlysning av samtliga skolhus för att hitta en grundnivå för trygghet och 
säkerhet likvärdigt inom gymnasieskolan. 
 
Samtliga skolformer arbetar med att öka barns och elevers trygghet i 
verksamheten. 
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3.4 5. Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 
förebyggande arbete 

Barn och utbildning ingår i den förvaltningsövergripande samverkansgruppen för trygghet och 
samhällsskydd. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att tillsammans förbättra 
den drogförebyggande 
samordningen. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 5) 

Den centrala samordningen av det drogförebyggande arbetet kommer att 
formaliseras mer under 2022 då en kommunövergripande handlingsplan ska tas 
fram. Det har rekryterats en drogförebyggande trygghetskoordinator till 
kommunledningskontoret. 
En ny strategi för grundskolans, gymnasieskolans och fritidsgårdarnas ANDTS-
arbete har arbetats fram, med utgångspunkt i den nationella strategin och i 
enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer. 
 
Drogförebyggande samordnare i grundskolan arbetar utifrån resultatet i den 
årliga lokala drogvaneundersökningen, genom riktade insatser och aktiviteter 
med flera högstadieskolors rektorer och elevhälsa. Det har varit framgångsrikt att 
möta elevhälsoteamen lokalt på skolorna. Informationsträff om energidrycker och 
doping har erbjudits för ANDTS-ombuden samt socialpedagogerna. Eleverna har 
haft ANDTS på schemat genom digitala lektioner eller temaveckor där 
drogförebyggande samordnare deltagit. 
 
Drogsmart har genomförts på Uddevalla gymnasieskola enligt planering på 
Östrabo Y och Agneberg för årskurs ett, med två tillfällen i varje klass. De flesta 
elever är positivt inställda till konceptet och medverkar aktivt. Drogsmart har 
även kommunicerats ut till vårdnadshavare, som ska vara delaktiga i en 
hemuppgift för elever. Även personal medverkar och är positiva. Innehållet 
anpassas och utvecklas utifrån elevernas utvärdering. Information om 
föreläsningar, fakta om olika droger med mer skickas digitalt. Nu har det även 
tillkommit elevärenden om spel med pengar. Drogtester har genomförts på 
helklasser. Det är få som är positiva på test. Det sker en fortsatt samverkan med 
skolhusen och elevhälsan gällande individärenden och kontakt med 
behandlande verksamheter. 
 
För att förbättra samverkan med socialtjänsten så kommer elevhälsans 
enhetschef och drogförebyggande samordnare träffa representanter från Individ- 
och Familjeomsorgen, IFO. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att tillsammans arbeta 
för barn och unga på Tureborg. 
Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete 
(KF ÖS 5) 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för trygghet och 
samhällsskydd. 

Tureborg ingår som särskilt prioriterat område i det centrala projektet kring 
förebyggande och trygghetsskapande insatser. Där planeras för samverkan på 
olika nivåer. Arbetet kommer att vara en del i satsningen av extra medel till 
förebyggande arbete riktat till tre områden i Uddevalla. 
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3.5 6. Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 
genom en utökad digitalisering 

Barn- och utbildningsnämnden har, utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategi om en trygg 
och jämlik skola, utformat en nämndsstrategi för att hitta och genomföra nya, mer flexibla och 
effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att samverka och organisera 
verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse. En omfattande digitalisering av 
undervisning och tjänster pågår och satsningar på automatisering görs. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att göra en omstart med 
heltidsresan (KF ÖS 6) 

Under hösten 2021 beslutade kommunfullmäktige att heltidsanställning ska vara 
norm för alla verksamheter i Uddevalla kommun. Alla tillsvidareanställningar ska 
vara på heltid och deltidsanställningar ska successivt gå över till heltid. 

På Barn och utbildningsförvaltningen är 92,9% (1803/1941) av de 
tillsvidareanställda också anställda på heltid (april 2022). 

 

 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att vidareutveckla mobila 
team för att motverka psykosocial 
ohälsa och drogförebyggande 
åtgärder (KF ÖS 6) 

Under hösten 2021 arbetade TSI-teamet Magneten med metodutveckling och 
utveckling av arbetsprocesser som ska prövas på två pilotskolor. Från och med 
november 2021 är projektet i genomförandefas och det operativa arbetet 
genomförs med ärenden identifierade av pilotskolorna och Magneten i 
samarbete, något som hittills fungerat bra. I samband med identifierande av 
ärenden så identifierades också kvalitetsfrågor i skolornas elevhälsoarbete. Den 
nya styrgruppen har kommit i gång med sitt arbete och utsett en ny arbetsgrupp. 
Det finns också aktiviteter planerade under våren som delar i det 
förvaltningsövergripande arbetet för ökad samverkan. 

 

 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2021 

Resultat 
kvinna T1 
2022 

Resultat man 
T3 2021 

Resultat man 
T1 2022 

Resultat 
totalt T3 
2021 

Resultat 
totalt T1 
2022 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

3,52 4,06 3,16 3,71 3,42 3,97 

Kommentar Korttidsfrånvaro R12 för 210401–220331 för Barn- och utbildningsförvaltningen är 3,97%. Detta är en 
viss ökning jämfört med både 2021 och 2020 som helhet. En stor topp kan ses i januari och bedöms sammanhänga 
med omikronvågen i pandemin. 
 
Ett antal större yrkesgrupper har en korttidsfrånvaro på över 5% under 2022 hittills. Det gäller förskollärare, 
stödassistenter på gruppboenden och dagverksamheter för funktionsnedsättning, barnskötare, elevassistenter, 
speciallärare, lärarassistenter, lärare i fritidshem och lärare i grundskola. Alla dessa är yrkesgrupper med nära kontakt 
med barn och elever. Högst är korttidsfrånvaron i yngre åldersgrupper. 
 
Verksamhetsområde förskola har högst korttidsfrånvaro. Även här är sjuktalen högst bland de yngre. Verksamheten 
brottas med arbete för bättre arbetsmiljö och minskade sjuktal. Rektorernas handlingsplaner för lägre sjuktal/behålla 
låg sjukfrånvaro har inte helt kunnat genomföras under pandemin. 
 
Inom Vuxenutbildningen är korttidsfrånvaron generellt låg över tid. Verksamheten står inför omställning vilket kan 
skapa oro och eventuell sjukskrivning. Nya mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har tagits fram, där ett 
mål handlar om vikten av återhämtning; "Jag får förutsättningar från min chef att planera och ta ut ledighet, och jag ser 
till att ta vara på flextid och annan ledighet." De andra målen gäller information och kommunikation samt trivsel. 
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3.6 7. Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 
studieresultat 

Arbetet 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 
lärande för hållbar utveckling bidrar till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. 

Barn och utbildning har under perioden fortsatt arbetet för ett helhetsgrepp kring barns och elevers 
utbildning, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning. Det systematiska kvalitetsarbetet för 
höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero innefattar återkommande resultatdialoger på 
alla nivåer inklusive med nämnden. Arbetssättet syftar till god analys, träffsäkra insatser för ökad 
måluppfyllelse, utveckling av arbetssätt samt samutnyttjande av gemensamma resurser. 
 
Utmaningar kring kvalitet och likvärdighet i skola och förskola handlar bland annat om 
förutsättningarna. Likvärdigt stöd till elever, förändrad skolstruktur för ökad likvärdighet, bättre 
analyskapacitet samt ny- och ombyggnation av förskolor och skolor för att möta 
kommuninvånarnas behov är några förutsättningar som nämnden arbetat aktivt med. Arbetet för 
ökad kvalitet innefattar bland annat ett förebyggande och främjande arbete för ökad trygghet, 
delaktighet, närvaro och välmående, samt utvecklingsinsatser kring undervisningen såsom 
kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Barn- och 
utbildningsnämnden arbetar för resurseffektiva och flexibla arbetssätt inklusive digitalisering och 
automatisering. Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar som komplement 
till skolförlagd verksamhet. För att säkra kompetensförsörjningen och upplevas som en attraktiv 
arbetsgivare sker partsgemensamt utvecklingsarbete, som bland annat har resulterat i en strategisk 
kompetensförsörjningsplan.  

Nämndstrategier Kommentar 

Åtgärder för förändring och 
förbättring vidtas på alla nivåer i 
organisationer när problem 
synliggörs genom det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
Rätt beslut om åtgärd fattas på 
rätt nivå. 

  På förvaltningsledningsnivå har fokus varit på kvalitet och likvärdighet i 
redovisning av resultat, nulägesanalys och åtgärder samt väl fungerande 
resultatdialoger. Förvaltningsledningen ger vid behov uppdrag till ska-gruppen 
när det systematiska kvalitetsarbetet i förvaltningen som helhet behöver 
utvecklas. 
 
Förskoleverksamhetens systematiska kvalitetsarbete bygger på personals och 
rektorers dokumenterade reflektioner. Formulär och stödmaterial har reviderats 
för att gynna både praktiskt arbete och förståelse. Det har blivit allt enklare att 
följa barnens upplevelser genom styrkedjan, till nämnd och tillbaka. 
Resultatdialogerna med rektorer ger dem en hög delaktighet i SKA-arbetet även 
på verksamhetsnivå. Pågående insatser bedöms som framgångsrika och 
kommer att fortgå. 
 
Grundskolans ledningsgrupp genomför ett utvecklingsarbete av det systematiska 
kvalitetsarbetet, där det styrs mer för att ge en större likvärdighet. Bland annat 
satsas det på att ställa rätt frågor och träna på analytiskt tänkande. 
Kvalitetsdialoger genomförs mellan enheter med liknande förutsättningar. Det 
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Nämndstrategier Kommentar 

ger rektorerna möjligheter till ett kollegialt lärande. Dialoger genomförs även på 
enhetsnivå med sektionschef. 
 
Gymnasieskolan gör åtgärdsplaner utifrån problem identifierade i SKA på 
enhetsnivå och verksamhetsnivå. Resultatdialog genomförs mellan enhetsnivå 
och verksamhetsnivå. Varje enhet arbetar med åtgärder/ insatser som bygger på 
analys av studieresultat, trygghet och studiero. Nyckeltal är inlagda i 
gymnasieskolans årshjul. Rapporteringen för T1 fokuserar på prognosen för 
gymnasieexamen samt kompensatoriska åtgärder. Till stöd för analys används 
uppföljning av elevers uppnådda mål, närvaro, risk för betyg F samt 
enhetsspecifik uppföljning. Behov av stöd från huvudman lyfts fram i 
rapporteringen. Verksamhetsnivån lyfter behov av stöd i resultatdialog med 
förvaltningsledningen. 
 
Vuxenutbildningen bedömer att det systematiska kvalitetsarbetet och 
resultatdialogerna fungerar mycket väl. Under hösten fokuserade verksamheten 
på förstelärarnas roll, vilket gett resultat. Förstelärarna är med på resultatdialoger 
på enhets- och verksamhetsnivå och driver framgångsrikt enheternas arbete. 
Enheterna för administration och studie- och yrkesvägledning har startat upp sitt 
kvalitetsarbete enligt gällande SKA-modell. 
 

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. 

Implementeringen av beslutsstödet fortgår och beräknas göras klar under 2022. 
Elevregistret och beslutsstödet är nu integrerade, vilket innebär att det går att 
följa frånvaro på alla nivåer. Beslutsstödet kan även visa betyg, meritvärde och 
gymnasiebehörighet. Nästa steg är integration av elevhälsans journalsystem. 
Målet är att kunna analysera samband mellan exempelvis trygghet, kränkningar, 
meritvärde och frånvaro på och mellan enheter. 
 
En lokal strategisk kompetensförsörjningsplan, som behandlar lärares arbetstid, -
miljö och organisation i syfte att möta framtidens kompetensbehov, har tagits 
fram i samverkan. Förvaltningen har också haft fokus på att få ett väl fungerande 
systematiskt arbetsmiljöarbete. 
 
Förstelärare och försteförskollärare arbetar aktivt med systematiskt 
kvalitetsarbete tillsammans med rektorer på sina enheter. Planering pågår för hur 
lärledare ska kunna handleda kollegialt lärande i SKUA med hjälp av systemet 
LoopMe. 
 
I grundskolan har en ny Stratsys-modul för tjänsteplanering lanserats, som ger 
rektorerna större kontroll över verksamhet och organisation. 
Fr o m 2022 kan kökspersonal på förskola och grundskola få dagliga 
frånvarosammanställningar från det elevadministrativa systemet, för att kunna 
minska kostnader och matsvinn. 
Planeringen av nya större förskolor kommer att innebära nya arbetssätt och 
arbetsformer, där synergieffekterna av större verksamheter tas tillvara. 
Reviderad IT-plan, nya e-tjänster, digitalisering av olika former av möten och 
utrustning för fjärrundervisning är några av de utvecklingar som sker inom 
gymnasieskolan. 
Samarbete kring lokaler, schemaläggning, personal och samutnyttjande av 
utrustning fortsätter mellan gymnasieskolan och Vuxenutbildningen. 
 

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

För att upplevas som en attraktiv arbetsgivare är det viktigt med en god 
arbetsmiljö och ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. Under perioden har fokus 
varit på att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet, partsgemensamt arbete 
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Nämndstrategier Kommentar 

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

kring lärares arbetstid, arbetsmiljö, organisation och arbetssätt, rekrytering samt 
ett bra mottagande av lärarstudenter. 
 
En lokal strategisk kompetensförsörjningsplan har tagits fram i samverkan (HÖK 
21), i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla personal. Störst utmaning finns i att öka antalet 
förskollärare med legitimation, och därefter lärare inom Ma/ No inom 
grundskolan.  

En verksamhetsövergripande arbetsgrupp arbetar med 
tjänsteplaneringsprocessen. Arbetet förväntas leda till tydligare interna 
processer, effektivare samverkan mellan skolformerna samt transparens för 
medarbetare och fackliga företrädare. Utöver den gemensamma 
kompetensförsörjningsplanen, ska gymnasieskolan ta fram en på 
verksamhetsnivå. Dessutom utarbetar verksamhetsnivån en detaljerad plan för 
tjänstefördelning och lärares arbetstid, för att främja en god arbetsmiljö. 
 
Förvaltningens utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) på 
samtliga nivåer har varit prioriterat under perioden. Några riktlinjer är delaktighet 
för medarbetare i arbetsmiljöarbetet, en inkluderande arbetsmiljö där bemötandet 
utgår från öppenhet, respekt och professionalitet, nolltolerans mot kränkande 
särbehandling och trakasserier samt ett aktivt förebyggande, främjande och 
rehabiliterande arbete. Arbetet bedrivs nu utifrån SAM-kalendern och 
arbetsmiljöfrågor har större utrymme vid APT. Exempelvis har vuxenutbildningen 
arbetat med medarbetarenkätens resultat och tagit fram nya mål för den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. 
 
I Högskolan Västs lärarutbildning, som kombinerar studier med tjänst på skolor 
(AIL), har Uddevalla tagit emot många lärarstudenter. Grundskolan har 
genomfört en förvaltningsgemensam intern skolledarutbildning. Ett 
verksamhetsövergripande systematiskt arbete pågår kring VFU, där handledare 
bland annat utbildats i hur de kan stärka studenterna. 
 
Många medarbetare per chef får negativa effekter på medarbetares hälsa och 
verksamhetens resultat. En förvaltningsgemensam enkät om rektorers 
arbetsmiljö har genomförts under perioden och det kommer arbetas vidare med 
att se över rektors arbetsbelastning. Ett arbete pågår sedan 2014 inom 
förskoleverksamheten för att förbättra rektorers arbetsmiljö, bland annat att 
minska antal förskolor och medarbetare per rektor. 
 

Arbeta för en lokalförsörjning i 
balans och bättre användning och 
samutnyttjande av lokaler, samt 
utforma framtida lokaler till 
moderna, flexibla lärmiljöer utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv. 

På totalen finns fortsatt stora utmaningar kopplat till lokalförsörjning. 
Förvaltningsledningens lokalplanerare och verksamhetsstrateg deltar i 
kommunens lokalförsörjningsgrupp. Behov, förutsättningar och 
samverkansmöjligheter behandlas. I planering av grundskolor är en flexibel och 
effektiv lokalanvändning grundförutsättningar, som tas med redan i arkitekternas 
förslag. Ett samarbete finns mellan Barn och utbildning och Kultur och fritid kring 
utformning och lokalanvändning med från början i projekten. 
 
Förskolelokaler som länge varit i behov av ersättning, är nu i akuta behov av att 
bytas ut. Verksamheten nödgas stänga avdelningar och ibland hela byggnader. 
Planer för ersättningslokaler finns i de flesta fall, några klara 2023 och ytterligare 
några 2025. Svårigheten är att hitta evakueringslokaler i väntan på nya förskolor. 
Enligt befolkningsprognosen ökar inte det totala antalet förskolebarn de 
närmaste åren, men det ser olika ut i olika områden. 
 
Ändrade kapacitetsmått för grundskolans enheter skapar bättre förutsättningar 
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Nämndstrategier Kommentar 

för en lokalförsörjning i balans. Nämndsbeslut om förändrad skolstruktur innebär 
att grundskolan förbereder Sandersdal för att bli en F-3-enhet och Unneröd en 
4–6-enhet. Förseningen av Ramneröd påverkar strukturförändringens takt. 
Norgården F-6 ska flytta in i Herrestadsskolans lokaler. Ett flertal omflyttningar 
inom grundsärskolan ska göras. Forshällaskolans blivande 7: or anvisas plats på 
Sommarhemmet istället för Linnéaskolan. Ljungskileskolans elever kommer att 
evakueras till andra lokaler i området under byggnationen. Paviljonger har 
beställts till Forshällaskolan i väntan på Nya Skäretskolan. 
 
Introduktionsprogrammen har nu flyttat till Agneberg och är därmed 
lokalintegrerade i ett skolhus med nationella program. Gymnasieskolan nyttjar nu 
hela Sinclair och lämnar Margretegärde under våren 2022. Delar av 
Vuxenutbildningen flyttar in istället, vilket minskar externa hyreskostnader. 
Lokalplanen har arbetats igenom med rektorer, samhällsbyggnad samt 
lokalplanerare. Högst prioritet har nu att bygga om Sinclairs matsal. Samverkan 
mellan Uddevalla gymnasieskola och vuxenutbildning kring lokaler, 
schemaläggning, personal och samutnyttjande av utrustning fortsätter. 
 

 

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. 

Kunskapsresultat/ måluppfyllelse: Resultat och nulägesanalys Det finns 
tecken på att andel med gymnasieexamen inom fyra år kan minska. Inom 
matematik och engelska finns stort stödbehov för elever. För grundskolan 
förväntas åk 9 läsår 21/22 nå högre kunskapsresultat än föregående årskull. 
Svenska som andraspråk och matematik har lägre måluppfyllelse. Högre andel i 
elever bedöms vara i behov av stöd. Vissa enheter med lägre måluppfyllelse har 
haft en god progression detta läsår. Framgångsrika enheter har systematisk 
samverkan mellan professioner för att stötta elevers kunskapsutveckling. En 
tydlig utveckling av grundsärskoleelevernas kunskaper är synlig, särskilt inom 
läsning där Skolverkets bedömningsstöd nu används. Förskolans skattning av 
språkutveckling visar högre resultat jämfört med fjolåret. Fokus på 
språkutveckling har bidragit till ökad kunskap, anpassad undervisning och att 
barns behov av extra stöd har uppmärksammats. Vuxenutbildningen har 
övervägande hög måluppfyllelse i alla utbildningar. Distansundervisningen har 
medfört förlängda studietider för elever inom svenska för invandrare. Det ses 
även en ökad frånvaro och ökad andel avbrott. Antal elever inom särskild 
utbildning har ökat från 33 till 49 på två år. Det har pågått en diskussion i 
förvaltningsledningen om mått och nyckeltal för kunskapsresultat, trygghet och 
studiero. Beslutsstödsystemet är under införande. 
 
Trygghet och studiero: Resultat och nulägesanalys Skolinspektionens 
elevenkät har genomförts under T1, med delvis ny urvalsgrupp (åk 5, 8,2 gy), 
frågor och svarsalternativ. Lokala enkäter genomförs under vt i grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Utifrån förskolans utvecklingssamtal är 
barnen i huvudsak trygga. I trygghetsvandringar har vissa platser utmärkt sig 
med negativa associationer (”ledsen-markering”). Arbete med integritet, 
samtycke, respekt och empati har främjat barns relationsskapande. Inom 
grundskolan upplever många elever en negativ förändring i trygghet och 
studiero. Personalfrånvaron har fortsatt vara hög, medan eleverna till stor del 
varit på plats. Ordinarie rutiner och strukturer har varit svåra att upprätthålla. För 
enstaka elever har individuella anpassningar uteblivit. Tillbud under rasttid har 
ökat på flertalet skolor. Flera skolor har en utmaning i att bemöta hot och våld 
från elever. Elevhälsoarbetet är viktigt att utveckla framåt. Inom gymnasieskolan 
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är hotfulla situationer synliga i tillbudsuppföljningen. Det finns problem med 
trängsel på vissa platser. Några rektorer rapporterar en märkbar ökning av 
psykisk ohälsa samt bristande motivation bland eleverna. Djupintervjuer har 
gjorts med elever för att få en bättre bild. Brukarenkät i Vuxenutbildningen under 
hösten 2021 visade på över 90% upplevd trygghet, studiero samt trivsel. Det har 
arbetats med värdegrund i undervisningen, samt informerats om vikten av att 
anmäla kränkning och diskriminering. 
 
Problem samt åtgärder Alla verksamhetsformer satsar nu stort på språk- och 
kunskapsutvecklande arbetssätt, bättre kartläggning för rätt stöd och insatser 
samt kompensatoriska insatser i stort. Likvärdigheten inom förskolan brister, 
bland annat på grund av lokalsituation och kompetens. Behov finns av ytterligare 
kompetenshöjning i bland annat likabehandlingsarbete, lågaffektivt bemötande 
och professionalitet. Inom grundsärskola har tryggheten minskat något. 
Lokalomflyttningar och ökat samarbete med grundskolan väntas ge bättre 
förutsättningar. Användning av Skolverkets bedömningsstöd har lett till 
progression inom läsning. Måluppfyllelsekonferenser har lett till bättre anpassad 
undervisning. Ökad fysisk aktivitet för eleverna har gett positiva resultat. 
Utvecklingsarbete pågår med att skifta fokus från aktiviteter till undervisning i 
fritidshemmen. Inom grundskolan upplevs andel elever i behov av stöd samt i 
psykisk ohälsa öka. Likvärdigheten och rektorernas förutsättningar behöver 
förbättras och samsynen kring studiero öka. Arbetet med att öka måluppfyllelse i 
svenska som andraspråk och matematik fortsätter. Det kopplas ihop med 
implementering av nya läroplanen Lgr22 och nya kursplaner. Samarbete mellan 
professioner för att stötta elevers kunskapsutveckling fortsätter. Inom 
gymnasieskolan bedöms den befarade lägre måluppfyllelsen hänga ihop med 
pandemi och distansundervisning. Stödinsatser fortsätter. Dock är det svårt att 
motivera elever att ta del av dem. Det finns behov av förstärkt 
värdegrundsarbete. En genomlysning av skolhusen ska göras för att hitta en 
likvärdig grundnivå för trygghet och säkerhet. Gymnasiesärskolan arbetar med 
rutiner för att främja närvaro. Kollegialt arbete med likvärdig bedömning har varit 
framgångsrikt. Behov finns av kompetensutveckling om tydliggörande lärmiljö. 
En lärlingskoordinator ska öka möjligheten att komma ut på APL. Inom 
Vuxenutbildningen fortgår tidigare lyfta problem och åtgärder. De rör främst 
gruppen elever med svenska som andraspråk. En översyn av anledning till 
avbrott ska göras. Information till elever inför antagning ska utökas. 
 
Behov av stöd från huvudman: Grundskolan föreslår en fast vikarie på 
respektive enhet, för att bibehålla ordinarie undervisning så att särskilt stöd kan 
genomföras enligt planering. Kompensatoriska åtgärder och insatser för elever i 
behov av stöd behöver bli en del av grundorganisationen inom gymnasieskolan. 
En ökande problematik kring psykisk ohälsa och bristande motivation gör att ett 
behov av vuxennärvaro utanför klassrummet växer fram, förslagsvis funktionen 
socialpedagog. 
 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020–2022 och 
2021–2023 fått i uppdrag att 
tillsammans med socialnämnden 
och barn- och 
utbildningsnämnden skapa 
förutsättningar för att förbättra 

Uppdraget samordnas av Kultur och fritidsförvaltningen. En processplan har 
tagits fram, med fokus på Tureborg. Underlaget har kopplats ihop med de 
främjandemedel som ligger under kommundirektören. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om att fr o m 2022 införa ett mått på 
ungas psykiska ohälsa, som utgår från svar på den årliga elevhälsoenkäten, som 
genomförs under vårterminen inför personligt hälsosamtal. Den genomförs med 
alla elever i årskurs 4, 8 och 1 på gymnasiet och är fr o m läsår 2020/21 digital. 
På detta sätt kan den psykiska ohälsan bland unga följas systematiskt. 
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ungdomars välbefinnande (KF ÖS 
4) 

 

 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? 

Samtliga verksamhetsområden arbetar aktivt och löpande med lärande för en 
hållbar utveckling (LHU). Skolans styrdokument, kommunens miljömål 1; att 
inspirera och motivera till en hållbar utveckling, samt 2; att underlätta resurssnål 
konsumtion, samt målen i Agenda 2030 är vägledande för detta arbete. 
Uppdraget ska harmoniera med nämndsuppdraget om systematiskt 
kvalitetsarbete. 

 
Under perioden har förvaltningen deltagit på en digital konferens i chefsnätverket 
för Education for Sustainable Development, där Stockholm, Gävle samt Globala 
skolan delade med sig av goda exempel. 

 
Förskoleverksamheten har lång tradition av arbete med lärande för hållbar 
utveckling, framför allt dimensionerna ekologisk och social. Kriget i Ukraina har 
ökat barnens medvetenhet även om den ekonomiska dimensionen. 

 
Grundskolorna arbetar löpande med LHU utifrån styrdokumenten. Tematiskt 
arbetssätt med allemansrätt, återvinning och återbruk återkommer. Fokus ligger 
på att skapa handlingskraft och framtidstro genom ett formativt arbetssätt med 
stort elevinflytande. Då elevers psykiska ohälsa upplevs öka är detta angeläget. 
Det kritiska förhållningssättet har fått ökat fokus utifrån Ukrainasituationen. Ett 
förbättringsområde är ökad likvärdighet mellan skolor i arbetet med hållbar 
utveckling. 

 
Uddevalla gymnasieskolas (UG) program arbetar aktivt med LHU. Fordons- och 
transportprogrammet gör insatser genom val av fordon och bränsle, utbildning i 
energieffektiv körning samt undervisning om miljöfarliga ämnen, växthusgaser, 
elbilar, hybridteknik och nya bränslen. Bygg- och Anläggningsprogrammet 
återvinner kasserat material och använder miljövänligare produkter såsom 
alternativbränslen, vattenbaserade färger och träkonstruktioner. Lärare har gått 
kurs i energisnålt byggande. UG är fortsatt FN-skola. Under våren 2022 kommer 
gemensamma rutiner kring återvinning och avfallshantering uppdateras för att 
stärka arbetet i hela gymnasieskolan. 

 
Inom Vuxenutbildningen arbetar Gruppen för hållbar utveckling för att få in 
perspektivet hållbar utveckling i undervisningen. Ett årshjul har upprättats, med 
fyra teman: värdegrund, konsumtion, Vuxrundan och Håll Sverige Rent. Exempel 
på vad som genomförts är projekt för återbruk av kläder, 
värdegrundsföreläsningar, arbete med planer mot diskriminering och kränkande 
behandling, skräpbingo samt ecodriving. 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer (KF 
ÖS 6) 

Implementeringen av beslutsstödet fortgår. Grundskolan är klar. Elevregistret 
och beslutsstödet är nu integrerade, vilket innebär att det för grundskolan och 
vuxenutbildningen går att visa frånvaro kopplat till kunskapsutvecklingen. Det 
förbättrar möjligheterna att sätta in insatser i tid. Det kommer att gå att följa 
exempelvis betyg, meritvärde och gymnasiebehörighet, vilket möjliggör bättre 
analyser och insatser. Nästa steg är integration av elevhälsans journalsystem för 
att kunna visa antal kränkningsanmälningar. Målet är att kunna analysera 
samband mellan exempelvis trygghet, kränkningar, meritvärde och frånvaro på 
och mellan enheter. 
 
Fr o m 2022 kan kökspersonal på förskola och grundskola få dagliga 
sammanställningar av frånvaro från det elevadministrativa systemet. Detta är ett 
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steg på vägen för att minska matsvinnet, där det har inletts ett samarbete med 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. En ny e-tjänst för specialkost är i analysstadiet, 
med förhoppning om implementering till höstterminen. 
 
Inom förskoleverksamheten har administrativa processerna stor potential att 
automatiseras, och delar av annat dokumentationsarbete har goda 
förutsättningar att utvecklas. 

 
Grundskolan har nu möjliggjort tvåfaktorinloggning till Unikum utan behov av att 
använda privat BankID, men dock mobiltelefon. Det satsas på plagiatkontroll av 
elevarbeten, och även på automatiserad visualisering av enkätresultat inom 
grundskolan. 
Gymnasieskolan har rekryterat en IT-pedagog med uppdrag att driva 
utvecklingen av det digitala lärandet. IT-planen revideras för kommande period 
av IT-pedagog, IT-koordinator samt gymnasieskolans ledningsgrupp. Tid och 
resande kan effektiviseras inom APL – yrkeslärare kan genomföra del av 
arbetsplatsbesök som digitala möten. Översyn av möjlighet att utrusta salar med 
fjärrundervisningsteknik pågår. E-tjänsterna blir allt fler. En som ska användas 
för studieavbrott och programbyte ska nu verkställas. 

 
Inom Vuxenutbildningen pågår flera processer för ökad digitalisering och 
automatisering. En genomförd process är digitaliserad ansökan till 
distansutbildning. Digitala ansökningar till prövningar och till särskild utbildning är 
på agendan. Ett utvecklingsarbete ska ske kring digitaliserad 
kunskapsbedömning. 
 

 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 och 2021–
2023 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 6) 

Förvaltningsledningens lokalplanerare och verksamhetsstrateg deltar i samtliga 
kommungemensamma möten i lokalförsörjningsgruppen. I denna grupp tas 
behov och förutsättningar upp och möjligheter till samverkan ses över. För de 
grundskolor som planeras och byggs i nuläget är en framtida flexibel användning 
av lokalerna samt ett effektivt utnyttjande av ytor grundförutsättningar som tas 
med redan när arkitekter börjar rita förslag. Här finns ett samarbete mellan Barn 
och utbildning och Kultur och fritid kring utformning och användning av lokalerna 
med från början i projekten. 
 
Mellan verksamhetsområdena har ett samarbete inför den flyktingvåg som 
väntas till Uddevalla påbörjats. Samarbete mellan gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen kring lokalanvändning, lärlingsutbildningar med mera fortsätter 
också. 

 

Mått Kommentar 

 Elevers genomsnittliga 
meritvärde/betygspoäng, ska 
öka 

Måttets målsättning förväntas nås 2022. 
Årskull 2006, åk9, ligger högre än tidigare årskullar och prognostiseras nå ett 
meritmedelvärde på minst 225 poäng. 
Årskull 2007, åk8, har inte lika goda resultat som årskull 2006 hade vid samma 
tidpunkt. Insatser för att följa årskullen närmare behöver göras. 
 

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

Måttets målsättning förväntas nås 2022. 
Detta läsårs årskurs 9 (årskull 2006), antas baserat på höstterminens betyg kunna 
nå en högre andel gymnasiebehörighet än tidigare årskullar. 80,8% hade godkända 
betyg i nödvändiga ämnen höstterminen i åk 9, vilket är högre än de senaste tre 
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årskullarna. När vi följer resultaten för årskull 2007, åk8, ser progressionen inte lika 
god ut. Kartläggning av resultaten ska göras av grundskolans ledning tillsammans 
med rektorsgruppen, för att analysera orsaker och sätta in rätt insatser. 
 

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

Det är osäkert om måttets målsättning nås 2022. 
Rektorsenheterna rapporterar om något sämre resultat enligt prognos på flera 
enheter men osäkerhet kring prognosen är stor och resultatet påverkas av hur det 
kompensatoriska åtgärderna faller ut under våren. Svårigheten är och har varit att 
motivera eleverna att ta emot stödet som erbjuds. 

Lärarna inom studiestöd arbetar inom ämnena matematik, svenska och engelska i 
skolhusens studieverkstäder eller genom dubbelbemanning eller delning av 
grupper. Lovskola planeras för påsk samt sommar. Kompensatoriska åtgärder 
genomförs fortsatt och prioritering sker utifrån risk att inte nå gymnasieexamen. 

Kompetensutvecklingsinsats inom Språkutvecklande arbetssätt startar under våren 
2022. 
 

 Elevers trygghet och 
studiero ska öka 

Måttet kommer inte kunna mätas under 2022. 
Resultat från Skolinspektionens elevenkät är ännu inte publicerade. De kommer 
inte vara helt jämförbara med tidigare enkäter. Till exempel ändras urvalsgruppen 
från årskurs 9 till årskurs 8. Övriga årskurser som tillfrågas är årskurs 5 och 2 på 
gymnasiet, som tidigare. Frågeformuleringar och svarsalternativ är också 
förändrade jämfört med 2020. 
 
Grundskolans enkät för vårterminen är ännu inte genomförd. Resultatdialoger med 
rektorer visar att elever upplever en försämring av trygghet och studiero. Orsaker 
som anges är bland annat hög personalfrånvaro samtidigt som eleverna är på plats 
igen, vilket gjort det svårt att upprätthålla strukturer och rutiner. Arbete kring 
studiero behöver lyftas för att skapa samsyn kring vad som kännetecknar god 
studiero samt systematiskt arbeta för att förbättra den. 
Gymnasieskolan följer upp höstterminens enkät i april. Åtgärder har satts in utifrån 
resultat från höstens enkät. Sveriges Elevkårer har genomfört utbildning av 
elevskyddsombud. 
Kompetensutveckling för lärare kring Ledarskap i klassrummet har haft fokus på 
diskriminering och kränkande behandling samt sexuella trakasserier. 
Riskbedömning har genomförts på varje rektorsenhet. Omflyttning har genomförts 
under februari 2022 för att minska trängsel på Agneberg. Planering pågår för 
utökning av kapacitet av Sinclairs matsal samt en ombyggnad för bättre inflöde i 
Agnebergs matsal. 
Vuxenutbildningen genomför nästa enkät i maj 2022. Trygghet, studiero och trivsel 
låg alla på över 90% hösten 2021. 

 

 Psykisk ohälsa bland unga, 
ska minska 

Under vårterminen genomförs enkät samt hälsosamtal med elever i årskurs 4, 8 
samt 1 på gymnasiet. Under T2 kommer resultat för måttet att kunna redovisas. 
 

 Behöriga pedagoger ska 
inte minska 

Måttet för läsår 2021/22 uppnås. 
Måttet avser andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola, avser 
läsår och mäts i oktober. Officiell statistik visar följande för de olika skolformerna:    

Skolform 
Läsår 
16/17 

Läsår 
17/18 

Läsår 
18/19 

Läsår 
19/20 

Läsår 
20/21 

Trend 
(senaste 
året) 

Trend 
(5 år) 

Förskola 54 49 51 52 50 -2 -4 
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Grundskola 80,9 83,8 83,4 84,7 85,8 1,1 4,9 

Fritidshem 54 55 54 53 52 -1 -2 

Grundsärskola 78 86,6 86,6 86,6 95,4 8,8 17,4 

Gymnasieskola 84,7 87,8 90,8 89,7 88,8 -0,9 4,1 

Gymnasiesär 92,7 89,2 81 83,5 79,9 -3,6 -12,8 

Vuxenutbildning 
exklusive SFI 

75,1 73,7 78,7 80 82 2 6,9 

SFI 71 76,4 85,2 83,4 83,2 -0,2 12,2 

 
Samtliga verksamhetsformer rapporterar om en relativt hög behörighetsgrad bland 
lärarna och förskollärarna i förhållande till rikssnitt. Störst utmaning finns i att öka 
antalet förskollärare med legitimation, och därefter lärare inom matematik och 
naturvetenskapliga ämnen i grundskolan. 
 
Arbete pågår för att vara en attraktiv arbetsgivare genom bland annat genom det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, partsgemensamt arbete (HÖK21) samt utveckling 
av försteläraruppdragen. En lokal strategisk kompetensförsörjningsplan har tagits 
fram. Uddevalla tar emot många lärarstudenter och ett verksamhetsövergripande 
utvecklingsarbete kring vfu-handledning pågår. 
 

 Realiseringsgraden utifrån 
investeringsplan ska öka 

Prognosen för realiseringsgraden är 67% av helårsbudgeten för investeringar. 6 av 
8 investeringsprojekt är i genomförande. 
Tre objekt är under byggnation: Ramnerödsskolan, Skansens förskola samt Blekets 
(före detta Killingens) förskola. De beräknas alla färdigställas under året. Bokenäs 
förskola, Dalabergs förskola och Äsperöds förskola är under projektering. 

 

3.7 8. Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller 
utbildning 

Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden valt att 
integrera i den övergripande strategin att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero 
och förbättrade studieresultat. 
Nämnden och förvaltningens verksamheter sätter mål och använder nyckeltal, bland annat kring 
elevers fullföljande av utbildningar och andel som är i studier eller arbete efter avslutad utbildning. 
Hösten 2021 inleddes ett 3-årigt samarbete med Skolverket för att förbättra utbildningen för 
nyanlända och flerspråkiga barn och elever. Nämnden har också beslutat om ny skolstruktur för 
ökad likvärdighet, språkplan med fokus på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt ett 
lärlingscentrum; uppdrag som kopplats till Plan Integration 2030. 
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3.8 Övriga övergripande strategier 

3.8.1 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

3.8.2 Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

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

3.8.4 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

 

4 Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

 Kultur- och fritidsnämnden och 
barn- och utbildningsnämnden 
har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige 2021-03-10 
(Dnr KS 2021/00063) att under 
2021 ta fram förslag till 
biblioteksplan. Arbetet ska ske i 
samverkan med övriga berörda 
nämnder och aktörer och 
samordnas av kultur och 
fritidsnämnden.  (KF ÖS 3) 

Kommunfullmäktige har 2022-04-13 godkänt kultur- och fritidsnämndens och 
barn- och utbildningsnämndens slutrapportering av uppdraget från 
kommunfullmäktige 2021-03-10 (Dnr KS 2021/00063) att under 2021 ta fram 
förslag till biblioteksplan. Arbetet ska ske i samverkan med övriga berörda 
nämnder och aktörer och samordnas av kultur och fritidsnämnden. 
 
Kommunfullmäktige gav 2021-03-10 (§ 43) kultur och fritidsnämnden samt barn 
och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till biblioteksplan. Arbetet 
skulle enligt beslutet ske i samverkan med övriga berörda nämnder och aktörer 
och samordnas av kultur och fritidsnämnden. Kommuner ska enligt § 27 i 
bibliotekslagen anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. 
Det finns flera syften med en biblioteksplan, bland annat ska planen bidra till 
samverkan mellan bibliotek och vara en del av nationell uppföljning och 
kvalitetsutveckling inom biblioteksområdet. Föreliggande förslag till ny 
biblioteksplan gäller åren 2022–2026 och omfattar folkbibliotek, skolbibliotek 
samt samverkan med andra verksamheter inom kommunen, andra 
organisationer samt civilsamhället. 
 

 


