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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid  Förvaltningschefens rum/Teams torsdagen den 25 mars 2021 kl. 08:30  
  
Ordförande Roger Ekeroos 
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

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

 

I tur att justera: Camilla Johansson (C) 

Beräknad tid för justering: onsdagen den 31 mars 2021 
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Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 
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2021-03-16  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

2.  Information till barn och utbildningsnämnd 2021-03-25 
Dnr BUN 2021/00013  

 

1. Status Covid-19 

 

 

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

diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner sig 

kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- och 

elevombudet (BEO) och Skolinspektionen – höstterminen 2020 

 

3. Sammanställning höstterminen 2020 - anmälan till huvudman när 

utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  

 

 

4. Förändring av skolstruktur 

 

 

 

 

5. Lokalfrågor 

 

 

 

 

 

6. Budgetdialog 2022-2024 

 

 

7. Ekonomisk uppföljning jan-feb 

 

 

 

08:30-09:10 

Verksamhetschefer  

 

09:10-09:20 

Administrativ chef  

 

 

 

09:40-10:30 

Administrativ chef  

Rektor  

 

10:30-11:30 

Planeringschef  

Verksamhetsstrateg 

grundskolan 

 

11:30-12:00 

Processledare och 

Enhetschef 

Samhällsbyggnads-

förvaltningen  

 

13:00-13:45 

Controller  

 

13:45-14:00 

Controller  
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Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2021-03-25 
Dnr BUN 2021/00014  

 

1. Lärlingscentra 

 

 

 

 

2. Uppföljning från skolorna som deltagit i Samverkan för bästa skola  

 

 

3. Utredning kring specialkost 

 

 

 

 

4. Information förvaltningschef  

- Utbildningsskuld 

- Nordic International School  

- Förstelärarorganisationen  

 

 

 

 

14:00-14:20 

Verksamhetschefer 

gymnasieskolan 

vuxenutbildningen  

 

14:55-15:40 

Rektorer  

 

15:40-16:10 

Enhetschef 

samhällsbyggnads-

förvaltningen  

 

16:10-16:45 

 

4.  Information - Ordförande 2021-03-25 
Dnr BUN 2021/00015  

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på 

grund av pandemin 

-  

Beslutsärenden kl. 14:35-14:55 

 

 

 

16:45-17:00 

5.  Verksamhetsberättelse 2020 Barn och utbildningsnämnden  
Dnr BUN 2021/00019  

Kvalitetsstrateg  

6.  Uppdrag till plan Integration 2030 från Barn och utbildningsnämnden 
Dnr BUN 2020/00835  

Kvalitetsstrateg 

7.  Huvudmannen Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening 

ansökan om godkännande att utöka sin verksamhet med ytterligare 

en enskild förskola och ett enskilt fritidshem  
Dnr BUN 2020/01284  

Utredare  
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Föredragningslista Föredragande 

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

diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner sig 

kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- och 

elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - höstterminen 2020 
Dnr BUN 2021/00222  

Administrativ chef  

 

9.  Sammanställning höstterminen 2020 - anmälan till huvudman när 

utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  
Dnr BUN 2021/00226  

Administrativ chef  

 

10.  Uddevalla vuxenutbildnings budget 2021 
Dnr BUN 2021/00267  

Verksamhetschef 

vuxenutbildningen  

11.  Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-03-25 
Dnr BUN 2021/00012  

Nämndsekreterare  

12.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-03-25 
Dnr BUN 2021/00002  

Nämndsekreterare 

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

känner sig kränkt 2021-03-25 

Dnr BUN 2021/00031  

Nämndsekreterare 

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

frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2021-03-25 
Dnr BUN 2021/00070  

Nämndsekreterare 

15.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

 

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

gruppledare. 

 

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

hygienartiklar. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr BUN 295540   1 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är 

Camilla Johansson (C). Beräknad tid för justering är onsdagen den 31 mars 2021 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Camilla Johansson (C) till justerande samt  

  

att justering äger rum onsdagen den 31 mars 2021 

  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr BUN 2021/00013  2 

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-03-25 

 

1. Status Covid-19 

  

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

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

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

höstterminen 2020  

  

3. Sammanställning höstterminen 2020 - anmälan till huvudman när utredning 

inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  

  

4. Förändring av skolstruktur  

  

5. Lokalfrågor  

  

6. Budgetdialog 2022-2024  

  

7. Ekonomisk uppföljning jan-feb 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-03-04 Dnr BUN 2021/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-03-25 

 

1. Status Covid-19 

 

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

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

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

höstterminen 2020 

 

3. Sammanställning höstterminen 2020 - anmälan till huvudman när utredning 

inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  

 

4. Förändring av skolstruktur 

 

5. Lokalfrågor 

 

6. Budgetdialog 2022-2024 

 

7. Ekonomisk uppföljning jan-feb 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr BUN 2021/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2021-03-25 

 

1. Lärlingscentra 

  

2. Uppföljning från skolorna som deltagit i Samverkan för bästa skola  

  

3. Utredning kring specialkost  

  

4. Information förvaltningschef  

- Utbildningsskuld  

- Nordic International School  

- Förstelärarorganisationen  

  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-03-04 Dnr BUN 2021/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 202-03-25 

 

1. Lärlingscentra 

 

2. Uppföljning från skolorna som deltagit i Samverkan för bästa skola  

 

3. Utredning kring specialkost 

 

4. Information förvaltningschef  

- Utbildningsskuld 

- Nordic International School  

- Förstelärarorganisationen  

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr BUN 2021/00015  4 

Information - Ordförande 2021-03-25 

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

  

  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2021-03-04 Dnr BUN 2021/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2021-03-25 

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

 

 

 

 
 



Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 
2021-02-16 

1(4) 

Dnr: BUN 2020/01114 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 
§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 
verksamhetsförändringar med anledning av pandemin 

Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 
vuxenutbildning 

l Bakgrund 
Beslut av ordförande barn och utbildningsnämnden 20 januari 2021: 
Verksamhetschef för Uddevalla vuxenutbildning får i uppdrag att se till att en tredjedel 
av eleverna inom Uddevalla vuxenutbildning erbjuds skolförlagd undervisning under 

) perioden måndagen den 25 januari 2021 till och med fredagen den 5 februari 2021. 

Verksamhetschef för Uddevalla vuxenutbildning ges delegation att besluta om vilka 
elever som beslutet omfattar utifrån verksamhetschefens bedömning. 

Rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag/rån detta beslut då det finns 
särskilda skäl för elever i Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd 
undervisning. 

Beslut av ordförande barn och utbildningsnämnden 16 februari 2021: 
Verksamhetschef för Uddevalla vuxenutbildning får i uppdrag att se till att en tredjedel 
av eleverna inom Uddevalla vuxenutbildning erbjuds skolförlagd undervisning under 
perioden måndagen den 22/ebruari 2021 till och med.fredagen den 12 mars 2021. 

) Beslut 
En tredjedel av verksamhetens elever och studerande erbjuds platsförlagd undervisning 
under perioden måndagen den 22 februari 2021 till och med fredagen den 12 mars 2021, 
enligt bilaga. 

Barn och utbildning 
Postadress 
451 81 Uddevalla 

www.uddevalla.se 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen 1 

E-post barnutbildning@uddevalla.se 

Telefon Fax 
0522-69 60 00 0522-69 70 94 



Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 
2021-01-21 

2(4) 

Dnr BUN 2020/01114 

Bilaga till Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 § 
158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 
verksamhetsförändringar med anledning av pandemin 

Verksamheten följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rådande 
) rekommendationer. Vid platsförlagd undervisning tas max åtta elever in åt gången per 

grupp. Elever ska inte vistas på utbildningsområdet utöver undervisning. 

) Rektorsområde 1 
• Skräddare på plats 
• Stödpedagog på distans 
• E-commerce product manager på distans 
• Affärsutvecklare besöksnäring och turism på distans 
• Marin serviceingenjör är alltid på distans 

Rektorsområde 2 
Undervisning på plats kl. 08:00 - 20:30 

Måndag: 
• 56 elever grundläggande 

) • 48 elever gymnasiala allmänna 

Tisdag: 
• 85 elever grundläggande 
• 72 elever gymnasiala allmänna 

Onsdag: 
• 92 elever grundläggande 
• 40 elever gymnasiala allmänna 

Torsdag: 
• 85 elever grundläggande 
• 56 elever gymnasiala allmänna 

Fredag: 
• 85 elever grundläggande 
• 40 elever gymnasiala allmänna 



Delegations beslut 
Barn och utbildning 
2021-01-21 

3(4) 

Dnr BUN 2020/01114 

) 

Merparten av de teoretiska gymnasiala kurserna genomförs som fjärrundervisning, 
förutom prov och laborationer. Detta genomförs på plats i mindre grupper. I de fall där 
undervisning bedrivs på plats kommer grupperna att delas upp i små grupper och 
eleverna vara på plats varannan gång och övriga gånger deltar de via Meet. Samtliga 
grupper på grundläggande nivå och Restaurang och storhushåll har undervisning på 
plats men eleverna delas in i mindre grupper. 

) Rektorsområde 3 
• Svets - Hela gruppen är på plats fyra kvällar i veckan 

• Fastighetsskötsel - Hela gruppen, fördelad i mindre grupper är på plats fyra 
dagar i veckan för praktiska moment och vissa teoretiska moment i yrkessvenska 

• Rengöringsservice - Hela gruppen, fördelad i mindre grupper är på plats fyra 
dagar i veckan för praktiska moment och vissa teoretiska delar i yrkessvenska 

• Introgruppen - Är på plats fem dagar i veckan fördelad på två mindre grupper 

• Studieväg 1 - Elever i grupp A och delar av B är på plats i mindre grupper fyra 
dagar i veckan. Övriga erbjuds undervisning på plats i mindre grupper enstaka 
dagar 

) • Studieväg 3 - Elever kommer in i mindre grupper enstaka dagar i veckan för 
vissa moment 

_) Rektorsområde 4 
Distansundervisning i kombination med platsundervisning med 5-8 elever vid behov. 
Gäller för: 

• Sfi 
• Lastbil 
• Buss 

Rektorsområde 5 
• Mekaniker: 23 elever: Alla elever, fördelade i mindre grupper är på plats fyra 

dagar i veckan för praktiska moment och vissa teoretiska moment utifrån 
stödbehov. 



Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 
2021-01-21 

4(4) 

Dnr BUN 2020/01114 

• Bygg: 20 elever: Alla elever, fördelade i mindre grupper är på plats fyra till fem 
dagar i veckan för praktiska moment och vissa teoretiska moment i yrkessvenska 
samt för stöd mm. 

• Barnskötare: 23+ 19 elever. Eleverna kommer in för praktiska inslag samt 
handledning på plats i mindre grupper varje vecka. 

• VoO distans: undervisningen sker även i vanliga fall på distans. Eleverna 
kommer in i mindre grupper för prov och valideringar. 

) • VoO integrerad: 24 elever. Eleverna kommer in i mindre grupper i 2 salar tre 
dagar per vecka. En grupp går på APL v. 5-9. 

• VoO dag: 74 elever. H-19 går på APL v.6 och är tillbaka v. 12. Eleverna kommer 
in i mindre grupper både för praktisk och teoretisk undervisning 4 dagar per 
vecka. 

) 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 
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2021-02-16 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

www.uddevalla.se  E-post barnutbildning@uddevalla.se 
 

 
 

Förlängning av beslut daterat 2021-02-02 enligt barn och 

utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 § 158 Delegation till 

ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhets-

förändringar med anledning av pandemin 

Tillfällig distansundervisning för årskurs 7 och 8 inom Uddevalla 

kommuns högstadieskolor 

Bakgrund 

Riksdag och regering har sedan tidigare fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med 

anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer.  

 

Utbildningsminister Anna Ekström lämnade den 7 januari 2021 förslag på nya 

bestämmelser i förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta. Regeringen fattade beslut i ärendet den 8 januari 2021.  

 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade med rubricerad delegation 2021-01-

07 beslut om fem dagars distansundervisning var, för årskurs 8 och årskurs 7 inom 

Uddevalla kommuns högstadieskolor under perioden 2021-01-12-2021-01-22. Beslutet 

har förlängts 2 gånger vilket innebär att årskurs 7 och 8 växelvis, med en vecka åt 

gången har distansundervisning fram till och med den 19 februari 2021.  

 

Då det fortsatt sker en ökad smittspridning i samhället och inom kommunen och 

regionen behöver denna växelvisa distansundervisning för årskurs 7 och 8 fortsätta även 

efter sportlovet. Främst för att minska trängseln i högstadieskolornas lokaler men även 

inom kollektivtrafiken.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattar följande beslut: 

 

att elever i årskurs 8 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor; Linneaskolan, 

Sommarhemsskolan 7-9, Västerskolan 8-9, Ramnerödsskolan 7-9 och Norgårdenskolan 

7-9 övergår från skolförlagd undervisning till distansundervisning från och med 

måndagen den 1 mars 2021 till och med fredagen den 5 mars 2021. 

 

att elever i årskurs 7 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor; Linneaskolan, 

Sommarhemsskolan 7-9, Västerskolan 6-7, Ramnerödsskolan 7-9 och Norgårdenskolan 

7-9 övergår från skolförlagd undervisning till distansundervisning från och med 

måndagen den 8 mars 2021 till och med fredagen den 12 mars 2021. 

 

att eleverna erbjuds att hämta matportioner på skolan.  



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-02-16 Dnr BUN 2020/01114 

 

 

 

att elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid 

grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 inte 

omfattas av beslutet.  

 

att rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns 

särskilda skäl för elever i årskurs 7 eller i årskurs 8 att delta i skolförlagd undervisning.  

 

Beslutet har tagits efter dialog med smittskyddsläkare. 

 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
 

Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola 

Sektionschefer grundskola  

Grundskolekontoret  

Berörda rektorer 
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2021-02-16 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

www.uddevalla.se  E-post barnutbildning@uddevalla.se 
 

 
 

Förlängning av beslut daterat 2021-02-02 enligt barn och 

utbildningsnämndens delegation till ordförande.   

Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 

gymnasieskola avseende tillfälliga verksamhetsförändringar 

med anledning av pandemin 

Bakgrund 

Den 3 december 2020 lämnade Folkhälsomyndigheten rekommendationen att 

gymnasieskolan från och med måndagen den 7 december 2020 till och med onsdagen 

den 6 januari 2021 skulle övergå till fjärr- eller distansundervisning. Anledningen var 

att Folkhälsomyndigheten bedömde att detta skulle bidra till en minskad smittspridning 

av covid-19 i samhället. Regeringen uttalade vid pressträff att rekommendationen bör 

följas av huvudmännen för gymnasieskolor.  

 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade 2020-12-03 med delegation från barn 

och utbildningsnämnden 2020-10-22 § 158 beslut om distansundervisning för 

Uddevalla gymnasieskola fram till och med onsdagen den 6 januari 2021. Efter kontakt 

med smittskyddet förlängdes beslutet till och med den 22 januari 2021. 

 

Den 20 januari 2021 beslutades att delar av Uddevalla gymnasieskolans undervisning 

fortsatt behövde bedrivas på distans på grund av fortsatt allvarlig smittspridning av 

Covid-19. Verksamhetschef för gymnasieskolan fick i uppdrag att se till att en tredjedel 

av eleverna inom Uddevalla gymnasieskola (nationella program) erbjöds skolförlagd 

undervisning under perioden 2021-01-25-2021-02-05. Beslutet förlängdes 2021-02-02 

till att gälla fram till och med den 19 februari 2021.  

 

Smittspridningen är fortsatt allvarlig i kommunen och i regionen och för att inte öka 

trängseln i gymnasieskolans lokaler eller inom lokaltrafiken behöver uppdraget och 

delegationen till verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola förlängas ytterligare.  

 

Beslut 

Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola får i uppdrag att se till att en tredjedel av 

eleverna inom Uddevalla gymnasieskola (nationella program) erbjuds skolförlagd 

undervisning under perioden måndagen den 1 mars 2021 till och med fredagen den 12 

mars 2021. 

 

Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola ges delegation att besluta om vilka 

elever som beslutet omfattar utifrån verksamhetschefens bedömning.    

 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-02-16 Dnr BUN 2020/01114 

 

 

Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet, inklusive språkintroduktion, berörs 

inte av beslutet.  

 

Rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från verksamhetschefens beslut då det 

finns särskilda skäl för elever i Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd 

undervisning.  

 

Beslutet har tagits efter dialog med smittskyddsläkare. 

 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
 

Expedieras till 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola  

Gymnasiekontoret  

Berörda rektorer 
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 
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Förlängning av beslut daterat 2021-02-02 enligt barn och 

utbildningsnämndens delegation till ordförande 

Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 

vuxenutbildning avseende tillfälliga verksamhetsförändringar 

med anledning av pandemin 

Bakgrund  

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildnings-

nämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att fatta beslut om 

tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

Den 3 november 2020 beslutade barn och utbildningsnämndens ordförande att vissa 

utbildningar vid Uddevalla vuxenutbildning skulle övergå till distansundervisning. 

Beslutet förlängdes den 20 november, den 15 december och den 17 december 2020 till 

att gälla till och med fredagen den 22 januari 2021.  

 

Den 20 januari 2021 beslutades att delar av Uddevalla vuxenutbildnings undervisning 

fortsatt behövde bedrivas på distans på grund av fortsatt allvarlig smittspridning av 

Covid-19. Verksamhetschef för vuxenutbildningen fick i uppdrag att se till att en 

tredjedel av eleverna inom Uddevalla vuxenutbildning erbjöds skolförlagd undervisning 

under perioden 2021-01-25-2021-02-05. Beslutet förlängdes den 2 februari till att gälla 

fram till och med den 19 februari 2021.  

 

Smittspridningen är fortsatt allvarlig i kommunen och i regionen och för att inte öka 

trängseln i vuxenutbildningens lokaler eller inom lokaltrafiken behöver uppdraget och 

delegationen till verksamhetschef för Uddevalla vuxenutbildning förlängas ytterligare.  

 

Beslut  
Verksamhetschef för Uddevalla vuxenutbildning får i uppdrag att se till att en tredjedel 

av eleverna inom Uddevalla vuxenutbildning erbjuds skolförlagd undervisning under 

perioden måndagen den 22 februari 2021 till och med fredagen den 12 mars 2021. 

 

Verksamhetschef för Uddevalla vuxenutbildning ges delegation att besluta om vilka 

elever som beslutet omfattar utifrån verksamhetschefens bedömning.    

 

Rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från verksamhetschefens beslut då det 

finns särskilda skäl för elever i Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd 

undervisning.  
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Beslutet har tagits efter dialog med smittskyddsläkare. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M)  

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
Expedieras till  

Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning  

Uddevalla vuxenutbildning  

Berörda rektorer  
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Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-20 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin 

Tillfällig distansundervisning för årskurs 7 och 9 inom Uddevalla 

kommuns högstadieskolor 
 

Bakgrund 

Riksdag och regering har sedan tidigare fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med 

anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer.  

 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade med rubricerad delegation 2021-01-

07 beslut om fem dagars distansundervisning var, för årskurs 8 och årskurs 7 inom 

Uddevalla kommuns högstadieskolor under perioden 2021-01-12-2021-01-22. Beslutet 

har förlängts 3 gånger vilket innebär att årskurs 7 och 8 växelvis, med en vecka åt 

gången har distansundervisning fram till och med den 12 mars 2021.  

 

Smittskydd Västra Götaland går 2021-02-22 ut med rekommendationen för skolor i 

Västra Götalandsregionen att veckan efter sportlovet så långt som möjligt bedriva fjärr- 

eller distansundervisning vid högstadieskolor och gymnasieskolor i Västra Götaland.  

 

Enligt tidigare beslut daterat 2021-02-16 ska elever i årskurs 8 vid Uddevalla kommuns 

högstadieskolor redan övergå till distansundervisning från och med den 1 mars till och 

med den 5 mars 2021. Med hänvisning till rekommendationerna från Smittskydd Västra 

Götaland kompletteras ovannämnda beslut med att även elever i årskurs 7 och i årskurs 

9 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor övergå till distansundervisning enligt beslut 

nedan.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattar följande beslut: 

 

att elever i årskurs 7 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor; Linneaskolan, 

Sommarhemsskolan 7-9, Västerskolan 8-9, Ramnerödsskolan 7-9 och Norgårdenskolan 

7-9 övergår från skolförlagd undervisning till distansundervisning från och med 

måndagen den 1 mars 2021 till och med fredagen den 5 mars 2021. 

 

att elever i årskurs 9 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor; Linneaskolan, 

Sommarhemsskolan 7-9, Västerskolan 6-7, Ramnerödsskolan 7-9 och Norgårdenskolan 

7-9 övergår från skolförlagd undervisning till distansundervisning från och med 

tisdagen den 2 mars 2021 till och med fredagen den 5 mars 2021. 
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att eleverna erbjuds att hämta matportioner på skolan.  

 

att elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid 

grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 inte 

omfattas av beslutet.  

 

att rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns 

särskilda skäl för berörda elever att delta i skolförlagd undervisning.  

 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
 

Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola 

Sektionschefer grundskola  

Grundskolekontoret  

Berörda rektorer 
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Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 - Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin  

Tillfällig distansundervisning för åk 1 vid Uddevalla 

gymnasieskola   
Riksdag och regering har sedan tidigare fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med 

anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer.  

 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade 2020-12-03 med delegation från barn 

och utbildningsnämnden 2020-10-22 § 158 beslut om distansundervisning för 

Uddevalla gymnasieskola fram till och med onsdagen den 6 januari 2021. Efter kontakt 

med smittskyddet förlängdes beslutet till och med den 22 januari 2021. 

 

Den 20 januari 2021 beslutades att delar av Uddevalla gymnasieskolans undervisning 

fortsatt behövde bedrivas på distans på grund av fortsatt allvarlig smittspridning av 

Covid-19. Verksamhetschef för gymnasieskolan fick i uppdrag att se till att en tredjedel 

av eleverna inom Uddevalla gymnasieskola (nationella program) erbjöds skolförlagd 

undervisning under perioden 2021-01-25-2021-02-05. Beslutet förlängdes 2021-02-02 

och 2021-02-16 till att gälla fram till och med den 12 mars 2021.  

 

Smittskydd Västra Götaland går 2021-02-22 ut med rekommendationen för skolor i 

Västra Götalandsregionen att veckan efter sportlovet så långt som möjligt bedriva fjärr- 

eller distansundervisning vid högstadieskolor och gymnasieskolor i Västra Götaland.  

 

Enligt tidigare beslut från verksamhetschef för gymnasieskolan daterat 2021-02-17 ska 

elever i årskurs 2 och i årskurs 3 vid Uddevalla gymnasieskola redan övergå till 

distansundervisning från och med den 1 mars till och med den 12 mars 2021. Med 

hänvisning till rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland kompletteras 

ovannämnda beslut med att även elever i årskurs 1 vid Uddevalla gymnasieskola övergå 

till distansundervisning enligt beslut nedan.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattar följande beslut: 

 

att elever i årskurs 1 vid Uddevalla gymnasieskola övergår från skolförlagd 

undervisning till distansundervisning från och med måndagen den 1 mars 2021 till och 

med fredagen den 5 mars 2021. 

 

Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet, inklusive språkintroduktion, berörs 

inte av beslutet.  
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Rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns särskilda 

skäl för elever i årskurs 1 vid Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd 

undervisning.  

 

 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
 

Expedieras till 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola  

Gymnasiekontoret  

Berörda rektorer 
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Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 - Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin  

Tillfällig distansundervisning vid Uddevalla vuxenutbildning  

Bakgrund  
Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildnings-

nämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att fatta beslut om 

tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

Den 3 november 2020 beslutade barn och utbildningsnämndens ordförande att vissa 

utbildningar vid Uddevalla vuxenutbildning skulle övergå till distansundervisning. 

Beslutet förlängdes den 20 november, den 15 december och den 17 december 2020 till 

att gälla till och med fredagen den 22 januari 2021.  

 

Den 20 januari 2021 beslutades att delar av Uddevalla vuxenutbildnings undervisning 

fortsatt behövde bedrivas på distans på grund av fortsatt allvarlig smittspridning av 

Covid-19. Verksamhetschef för vuxenutbildningen fick i uppdrag att se till att en 

tredjedel av eleverna inom Uddevalla vuxenutbildning erbjöds skolförlagd undervisning 

under perioden 2021-01-25-2021-02-05. Beslutet förlängdes 2021-02-02 och 2021-02-

16 till att gälla fram till och med den 12 mars 2021.  

 

Med hänvisning till den ökande smittspridningen av covid-19 i samhället samt 

rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland kompletteras verksamhetschefen 

för vuxenutbildningen beslut daterat 2021-02-16 till att distansundervisning ska gälla 

alla elever inom Uddevalla vuxenutbildning enligt beslut nedan.  

 

Beslut  
Barn och utbildningsnämndens ordförande fattar följande beslut: 

 

att alla elever på Uddevalla vuxenutbildning övergår till distansundervisning från och 

med torsdagen den 25 februari 2021 till och med fredagen den 5 mars 2021. 

 

att rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns 

särskilda skäl för elever i Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd 

undervisning.  
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Roger Ekeroos (M)  

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
Expedieras till  

Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning  

Uddevalla vuxenutbildning  

Berörda rektorer  
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Förlängning av beslut daterat 2021-02-22 enligt barn och 

utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 § 158 - Delegation till 

ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsför-

ändringar med anledning av pandemin   

Tillfällig distansundervisning vid Uddevalla vuxenutbildning  

Bakgrund  

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildnings-

nämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att fatta beslut om 

tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

Den 3 november 2020 beslutade barn och utbildningsnämndens ordförande att vissa 

utbildningar vid Uddevalla vuxenutbildning skulle övergå till distansundervisning. 

Beslutet förlängdes den 20 november, den 15 december och den 17 december 2020 till 

att gälla till och med fredagen den 22 januari 2021.  

 

Den 20 januari 2021 beslutades att delar av Uddevalla vuxenutbildnings undervisning 

fortsatt behövde bedrivas på distans på grund av fortsatt allvarlig smittspridning av 

Covid-19. Verksamhetschef för vuxenutbildningen fick i uppdrag att se till att en 

tredjedel av eleverna inom Uddevalla vuxenutbildning erbjöds skolförlagd undervisning 

under perioden 2021-01-25-2021-02-05. Beslutet förlängdes 2021-02-02 och 2021-02-

16 till att gälla fram till och med den 12 mars 2021.  

 

Med hänvisning till den ökande smittspridningen av covid-19 i samhället samt 

rekommendationer från Smittskydd Västra Götaland fattade barn och utbildnings-

nämndens ordförande 2021-02-22 ett kompletteringsbeslut som innebar att 

undervisningen ska bedrivas på distans för alla elever vid Uddevalla vuxenutbildning 

under vecka 9; 2021-03-01-2021-03-05.  

 

På grund av den fortsatt allvarliga smittspridningen förlängs nu detta kompletterings-

beslut till att gälla även under vecka 10; 2021-03-08-2021-03-12 enligt beslut nedan.  

 

Beslut  
Barn och utbildningsnämndens ordförande fattar följande beslut: 

 

att undervisningen för eleverna på Uddevalla vuxenutbildning fortsatt bedrivs på 

distans under perioden måndagen den 8 mars 2021 till och med fredagen den 12 mars 

2021. 
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att rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns 

särskilda skäl för elever i Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd 

undervisning.  

 

Dialog har förts med smittskydd inför beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M)  

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
Expedieras till  

Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning  

Uddevalla vuxenutbildning  

Berörda rektorer  
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Förlängning av beslut daterat 2021-02-22 enligt barn och 

utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 § 158 - Delegation till 

ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsför-

ändringar med anledning av pandemin   

Tillfällig distansundervisning för årskurs 1 vid Uddevalla 

gymnasieskola 
 

Bakgrund  
Riksdag och regering har sedan tidigare fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med 

anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer.  

 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade 2020-12-03 med delegation från barn 

och utbildningsnämnden 2020-10-22 § 158 beslut om distansundervisning för 

Uddevalla gymnasieskola fram till och med onsdagen den 6 januari 2021. Efter kontakt 

med smittskyddet förlängdes beslutet till och med den 22 januari 2021. 

 

Den 20 januari 2021 beslutades att delar av Uddevalla gymnasieskolans undervisning 

fortsatt behövde bedrivas på distans på grund av fortsatt allvarlig smittspridning av 

Covid-19. Verksamhetschef för gymnasieskolan fick i uppdrag att se till att en tredjedel 

av eleverna inom Uddevalla gymnasieskola (nationella program) erbjöds skolförlagd 

undervisning under perioden 2021-01-25-2021-02-05. Beslutet förlängdes 2021-02-02 

och 2021-02-16 till att gälla fram till och med den 12 mars 2021.  

 

Smittskydd Västra Götaland gick 2021-02-22 ut med rekommendationen för skolor i 

Västra Götalandsregionen att veckan efter sportlovet så långt som möjligt bedriva fjärr- 

eller distansundervisning vid högstadieskolor och gymnasieskolor i Västra Götaland.  

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade 2021-02-22 ett kompletteringsbeslut 

som innebar att undervisningen ska bedrivas på distans för alla elever i Uddevalla 

gymnasieskola under vecka 9; 2021-03-01-2021-03-05.  

 

På grund av den fortsatt allvarliga smittspridningen förlängs nu detta kompletterings-

beslut till att gälla även under vecka 10; 2021-03-08-2021-03-12 enligt beslut nedan.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattar följande beslut: 

 

att undervisningen för elever i årskurs 1 vid Uddevalla gymnasieskola fortsatt bedrivs 

på distans under perioden måndagen den 8 mars 2021 till och med fredagen den 12 mars 

2021. (undervisningen för elever i årskurs 2 och 3 i Uddevalla gymnasieskola bedrivs 
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på distans under perioden 2021-03-01-2021-03-12 enligt beslut av verksamhetschef för 

gymnasieskolan daterat 2021-02-17) 

 

att elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet, inklusive språkintroduktion, 

berörs inte av beslutet.  

 

att rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns 

särskilda skäl för elever i årskurs 1 vid Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd 

undervisning.  

 

Dialog har förts med smittskydd inför beslut. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
 

Expedieras till 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola  

Gymnasiekontoret  

Berörda rektorer 
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Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-20 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin  

Tillfällig distansundervisning för årskurs 8 och 9 inom Uddevalla 

kommuns högstadieskolor 

Bakgrund 

Riksdag och regering har sedan tidigare fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med 

anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer.  

 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade med rubricerad delegation 2021-01-

07 beslut om fem dagars distansundervisning var, för årskurs 8 och årskurs 7 inom 

Uddevalla kommuns högstadieskolor under perioden 2021-01-12-2021-01-22. Beslutet 

har förlängts 3 gånger vilket innebär att årskurs 7 och 8 växelvis, med en vecka åt 

gången har distansundervisning fram till och med den 12 mars 2021.  

 

Smittskydd Västra Götaland gick 2021-02-22 ut med rekommendationen för skolor i 

Västra Götalandsregionen att veckan efter sportlovet så långt som möjligt bedriva fjärr- 

eller distansundervisning vid högstadieskolor och gymnasieskolor i Västra Götaland. 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade 2021-02-22 ett kompletteringsbeslut 

som innebar att undervisningen ska bedrivas på distans för alla elever i Uddevalla 

kommuns högstadieskolor under vecka 9; 2021-03-01-2021-03-05.  

 

På grund av den fortsatt allvarliga smittspridningen bedöms utbildningen behöva 

fortsätta bedrivas på distans för samtliga högstadieelever även under vecka 10; 2021-03-

08-2021-03-12.  

 

Enligt tidigare beslut daterat 2021-02-16 ska elever i årskurs 7 vid Uddevalla kommuns 

högstadieskolor övergå till distansundervisning från och med den 8 mars till och med 

den 12 mars 2021. Detta beslut kompletteras nu med att även undervisningen för elever 

i årskurs 8 och i årskurs 9 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor fortsatt bedrivs på 

distans enligt beslut nedan.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattar följande beslut: 

 

att undervisningen för elever i årskurs 8 och 9 vid Uddevalla kommuns högstadie-

skolor; Linneaskolan, Sommarhemsskolan 7-9, Västerskolan 8-9, Ramnerödsskolan 7-9 

och Norgårdenskolan 7-9 fortsatt bedrivs på distans under perioden måndagen den 8 

mars 2021 till och med fredagen den 12 mars 2021. 
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att eleverna erbjuds att hämta matportioner på skolan.  

 

att elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid 

grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 inte 

omfattas av beslutet.  

 

att rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns 

särskilda skäl för berörda elever att delta i skolförlagd undervisning.  

 

 

Dialog har förts med smittskydd inför beslut. 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
 

Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola 

Sektionschefer grundskola  

Grundskolekontoret  

Berörda rektorer 
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Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin 

Tillfälligt begränsat öppethållande för Norgårdenskolan F-6 

fritidshem 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildnings-

nämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att fatta beslut om 

tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

Vid Norgårdenskolan F-6 fritidshem har den situationen inträffat att en så stor andel av 

personalen är frånvarande på grund av sjukdom att omedelbara åtgärder behöver vidtas 

utifrån rådande förhållanden samt för att minska smittspridning.  

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Norgårdenskolan 

F-6 fritidshem beslutas följande: 

 

Från och med torsdagen den 11 mars 2021 till och med måndagen den 15 mars 2021 har 

Norgårdenskolan F-6 fritidshem begränsat öppethållande vilket innebär att 

fritidshemmet öppnar kl. 08:00 och stänger kl. 16:00 ovanstående dagar.  

 

Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och 

allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
 

Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola 

Sektorchef grundskola   

Grundskolekontoret  

Rektor Norgårdenskolan F-6 
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Beslut enligt barn och utbildningsnämndens delegation till 

ordförande  

Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 

vuxenutbildning avseende tillfälliga verksamhetsförändringar 

med anledning av pandemin 

Bakgrund  

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildnings-

nämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att fatta beslut om 

tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

Den 3 november 2020 beslutade barn och utbildningsnämndens ordförande att vissa 

utbildningar vid Uddevalla vuxenutbildning skulle övergå till distansundervisning. 

Beslutet förlängdes den 20 november, den 15 december och den 17 december 2020 till 

att gälla till och med fredagen den 22 januari 2021.  

 

Den 20 januari 2021 beslutades att delar av Uddevalla vuxenutbildnings undervisning 

fortsatt behövde bedrivas på distans på grund av fortsatt allvarlig smittspridning av 

Covid-19. Verksamhetschef för vuxenutbildningen fick i uppdrag att se till att en 

tredjedel av eleverna inom Uddevalla vuxenutbildning erbjöds skolförlagd undervisning 

under perioden 2021-01-25-2021-02-05. Beslutet förlängdes 2021-02-02 och 2021-02-

16 till att gälla fram till och med den 12 mars 2021.  

 

För veckorna 9 och 10 kompletterades beslutet, efter rekommendationer från 

Smittskyddet Västra Götaland, till att distansundervisningen omfattade alla elever inom 

Uddevalla vuxenutbildning.   

 

Smittspridningen är fortsatt allvarlig i kommunen och i regionen och för att inte öka 

trängseln i vuxenutbildningens lokaler eller inom lokaltrafiken behöver uppdraget och 

delegationen till verksamhetschef för Uddevalla vuxenutbildning förlängas ytterligare.  

 

Beslut  

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattar följande beslut: 

 
att verksamhetschef för Uddevalla vuxenutbildning får i uppdrag att se till att en 

tredjedel av eleverna inom Uddevalla vuxenutbildning erbjuds skolförlagd undervisning 

under perioden måndagen den 15 mars 2021 till och med fredagen den 26 mars 2021. 
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att verksamhetschef för Uddevalla vuxenutbildning ges delegation att besluta om vilka 

elever som beslutet omfattar utifrån verksamhetschefens bedömning.    

 

att rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från verksamhetschefens beslut då 

det finns särskilda skäl för elever i Uddevalla vuxenutbildning att delta i skolförlagd 

undervisning.  

 

Beslutet har tagits efter dialog med smittskyddsläkare. 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M)  

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
Expedieras till  

Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning  

Uddevalla vuxenutbildning  

Berörda rektorer  
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Beslut enligt barn och utbildningsnämndens delegation till 

ordförande.  

Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 

gymnasieskola avseende tillfälliga verksamhetsförändringar 

med anledning av pandemin 

Bakgrund 

Den 3 december 2020 lämnade Folkhälsomyndigheten rekommendationen att 

gymnasieskolan från och med måndagen den 7 december 2020 till och med onsdagen 

den 6 januari 2021 skulle övergå till fjärr- eller distansundervisning. Anledningen var 

att Folkhälsomyndigheten bedömde att detta skulle bidra till en minskad smittspridning 

av covid-19 i samhället. Regeringen uttalade vid pressträff att rekommendationen bör 

följas av huvudmännen för gymnasieskolor.  

 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade 2020-12-03 med delegation från barn 

och utbildningsnämnden 2020-10-22 § 158 beslut om distansundervisning för 

Uddevalla gymnasieskola fram till och med onsdagen den 6 januari 2021. Efter kontakt 

med smittskyddet förlängdes beslutet till och med den 22 januari 2021. 

 

Den 20 januari 2021 beslutades att delar av Uddevalla gymnasieskolans undervisning 

fortsatt behövde bedrivas på distans på grund av fortsatt allvarlig smittspridning av 

Covid-19. Verksamhetschef för gymnasieskolan fick i uppdrag att se till att en tredjedel 

av eleverna inom Uddevalla gymnasieskola (nationella program) erbjöds skolförlagd 

undervisning under perioden 2021-01-25-2021-02-05. Beslutet förlängdes 2021-02-02 

och 2021-02-16 till att gälla fram till och med den 12 mars 2021.  

 

För veckorna 9 och 10 kompletterades beslutet, efter rekommendationer från 

Smittskyddet Västra Götaland, till att distansundervisningen omfattade alla elever inom 

Uddevalla gymnasieskola.   

 

Smittspridningen är fortsatt allvarlig i kommunen och i regionen och för att inte öka 

trängseln i gymnasieskolans lokaler eller inom lokaltrafiken behöver uppdraget och 

delegationen till verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola förlängas ytterligare.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattar följande beslut: 

 

att verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola får i uppdrag att se till att en tredjedel 

av eleverna inom Uddevalla gymnasieskola (nationella program) erbjuds skolförlagd 
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undervisning under perioden måndagen den 15 mars 2021 till och med fredagen den 26 

mars 2021. 

 

att verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola ges delegation att besluta om vilka 

elever som beslutet omfattar utifrån verksamhetschefens bedömning.    

 

att elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet, inklusive språkintroduktion, 

berörs inte av beslutet.  

 

att rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från verksamhetschefens beslut då 

det finns särskilda skäl för elever i Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd 

undervisning.  

 

Beslutet har tagits efter dialog med smittskyddsläkare. 

 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
 

Expedieras till 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola  

Gymnasiekontoret  

Berörda rektorer 
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Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin  

Tillfällig distansundervisning för årskurs 7 och 8 inom Uddevalla 

kommuns högstadieskolor 

Bakgrund 

Riksdag och regering har sedan tidigare fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med 

anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer.  

 

Utbildningsminister Anna Ekström lämnade den 7 januari 2021 förslag på nya 

bestämmelser i förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta. Regeringen fattade beslut i ärendet den 8 januari 2021.  

 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade med rubricerad delegation 2021-01-

07 beslut om fem dagars distansundervisning var, för årskurs 8 och årskurs 7 inom 

Uddevalla kommuns högstadieskolor under perioden 2021-01-12-2021-01-22. Beslutet 

har förlängts 3 gånger vilket innebär att årskurs 7 och 8 växelvis, med en vecka åt 

gången har distansundervisning fram till och med den 12 mars 2021.  

 

För veckorna 9 och 10 kompletterades beslutet, efter rekommendationer från 

Smittskyddet Västra Götaland, till att distansundervisningen omfattade alla elever inom 

Uddevalla kommuns högstadieskolor.   

 

Då det fortsatt sker en ökad smittspridning i samhället och inom kommunen och 

regionen behöver denna växelvisa distansundervisning för årskurs 7 och 8 fortsätta. 

Främst för att minska trängseln i högstadieskolornas lokaler men även inom 

kollektivtrafiken.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens ordförande fattar följande beslut: 

 

att undervisningen för elever i årskurs 8 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor; 

Linneaskolan, Sommarhemsskolan 7-9, Västerskolan 8-9, Ramnerödsskolan 7-9 och 

Norgårdenskolan 7-9 fortsatt bedrivs på distans under perioden måndagen den 15 mars 

2021 till och med fredagen den 19 mars 2021. 

 

att elever i årskurs 7 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor; Linneaskolan, 

Sommarhemsskolan 7-9, Västerskolan 6-7, Ramnerödsskolan 7-9 och Norgårdenskolan 
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7-9 övergår från skolförlagd undervisning till distansundervisning från och med 

måndagen den 22 mars 2021 till och med fredagen den 26 mars 2021. 

 

att eleverna erbjuds att hämta matportioner på skolan.  

 

att elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid 

grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 inte 

omfattas av beslutet.  

 

att rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns 

särskilda skäl för elever i årskurs 7 eller i årskurs 8 att delta i skolförlagd undervisning.  

 

Beslutet har tagits efter dialog med smittskyddsläkare. 

 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
 

Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola 

Sektionschefer grundskola  

Grundskolekontoret  

Berörda rektorer 
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Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin.   

Tillfällig distansundervisning för elever vid Norgårdenskolan 

årskurs 4-6 samt begränsat öppethållande av Norgården-

skolans fritidshem  

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildnings-

nämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att fatta beslut om 

tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

Vid Norgårdenskolan F-6 har den situationen inträffat att en så stor andel av personalen 

är frånvarande med anledning av coronaviruset att omedelbara åtgärder behöver vidtas 

utifrån rådande förhållanden samt för att minska smittspridning.  

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Norgårdenskolan 

F-6 beslutas följande: 

 

att undervisningen för eleverna vid Norgårdenskolan årskurs 4-6 bedrivs på distans 

från och med måndagen den 15 mars 2021 till och med fredagen den 19 mars 2021.  

 

att Norgårdenskolans fritidshem under samma period har begränsat öppethållande 

vilket innebär att fritidshemmet öppnar kl. 12:30 och stänger kl. 16:00 ovanstående 

dagar.  

 

att eleverna erbjuds att hämta matportioner på skolan.  

 

Beslutet har tagits efter dialog med smittskyddsläkare. 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
 

Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor Norgårdenskolan F-6 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 
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Verksamhetsberättelse 2020 Barn och utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd lämna en verksamhets-

berättelse, som ska innehålla en uppföljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga 

resultat utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategier, nämndstrategier, uppdrag 

och mått i nämndens styrkort. Verksamhetsberättelsen skulle tagits upp för beslut på 

nämndens sammanträde i februari, men det upptäcktes dagarna innan sammanträdet att 

de jämförelsetal för Riket som importerats från Kolada inte var de förväntade. Detta har 

nu justerats.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020, slutversion, 2021-03-02 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020. 
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Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren 

Telefon 0522-60 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Verksamhetsberättelse 2020 Barn och utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd lämna en 

verksamhetsberättelse, som ska innehålla en uppföljning av ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategier, 

nämndstrategier, uppdrag och mått i nämndens styrkort. Verksamhetsberättelsen skulle 

tagits upp för beslut på nämndens sammanträde i februari, men det upptäcktes dagarna 

innan sammanträdet att de jämförelsetal för Riket som importerats från Kolada inte var 

de förväntade. Detta har nu justerats.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020, slutversion, 2021-03-02 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 
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1 Avsnitt 1 

Årets händelse av väsentlig betydelse 

Coronapandemin har drivit på digitalisering av undervisning, kommunikation och administration. I 

kvalitetsarbetet har resultatdialoger hållits på alla nivåer. Lokalförsörjning har prioriterats. 

Ekonomiskt resultat 

Nämndens resultat i bokslutet är positivt, vilket bland annat beror på statsbidrag för 

coronapandemin. Volymutvecklingen av elever är lägre än förväntat och externa elever i 

gymnasieskolan är färre än beräknat. Gymnasieskola och särskola har underskott medan förskola 

och vuxenutbildning har överskott, vilket komplicerar bedömningen av helheten. Lokalkostnaderna 

har ökat under året. Effektiviseringsuppdrag, etableringsinsatser samt ofördelaktiga 

lokalförutsättningar påverkar ekonomin negativt. 

1.1 Verksamhetens resultat - Barn- och utbildningsnämnden 

  Mått 
Resultat 
kvinna 
2020 

Resultat 
man 2020 

Resultat 
totalt 2020 

Resultat 
totalt 2019 

Måluppfyllelse 
2020 

 
Behöriga pedagoger ska 
inte minska 

   84,7  

 Minskad sjukfrånvaro 4,14 3,26 3,91 2,39 36,4 

 

Elevers genomsnittliga 
meritvärde/betygspoäng, 
ska öka 

237,6 202,6 218,8 212,4 103 

 

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

84,7 82,8 83,7 81,3 102,95 

 

Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, 
ska öka 

  95 88 107,95 

 

Andel som tar kontakt 
med kommunen via 
telefon som får ett direkt 
svar på en enkel fråga, 
ska öka 

  75 73 102,74 

 

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

  99 99 100 

 

Förbättrat resultat i 
Svenskt Näringslivs 
enkät 

  257 245 95,1 

 

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

78,57 75,16 76,81 74,1 103,66 
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  Mått 
Resultat 
kvinna 
2020 

Resultat 
man 2020 

Resultat 
totalt 2020 

Resultat 
totalt 2019 

Måluppfyllelse 
2020 

 
Elevers trygghet och 
studiero ska öka 

  62,5  100 

 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, ska öka 

  31,7 32 99,06 

 

Realiseringsgraden 
utifrån investeringsplan 
ska öka 

  34,8   

Verksamhetens resultat 2020 

Förskola 

Förskoleverksamhetens positiva avvikelse beror 

främst på färre placerade barn än budgeterat. 

Coronapandemin är en orsak. En annan viktig 

orsak är kortsiktigheten i riktade statsbidrag. 

Enheterna budgeterar inte för bidraget till mindre 

barngrupper, då det är osäkert vilka som får det 

beviljat. Andra riktade statsbidrag är viktiga 

tillskott, men skapar ryckighet i organisationen 

då beslut kommer sent och ibland oförberett. 

Coronapandemin har medfört stor frånvaro i 

barngrupperna, vilket gjort att enheter periodvis 

har kunnat låna personal av varandra i stället för 

att ta in vikarier. 

Två nya enheter har öppnat under året; 

Söndagsvägens förskola och Sundstrands 

förskola. Båda har haft färre barn än planerat, 

vilket orsakat dessa enheters negativa resultat. 

Årets kartläggningar av barns trygghet visar på 

gott resultat. Vi ser tydliga effekter av projektet 

Barns integritet, som hälften av enheterna arbetat 

med. Barns trygghet har ökat, men också barns 

delaktighet. Arbetet sprids nu till alla enheter. 

Rektorernas medvetenhet och ökade kompetens 

kring systematiskt kvalitetsarbete (SKA) har gett goda effekter och har höjt kvalitén på personalens 

SKA. Detta har skapat bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse på enheterna. Förskolan 

kommer att fortsätta arbeta systematiskt och fokuserat med språkutvecklande arbetssätt för barnens 

ökade trygghet, delaktighet och kommande skolframgång.  
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 Grundskola, fritidshem  

Grundskolans totala verksamhet visar ett överskott på 3,2 miljoner kronor. Den centrala 

verksamheten visar en positiv budgetavvikelse (+6,5 miljoner kronor) där framför allt färre barn 

inom både skola och fritidsverksamhet ger ett överskott. Efter flera års ökning, har elevantalet i 

grundskolan under året varit i stort sett oförändrad. Detta tillsammans med effekterna av 

coronapandemin är orsaken till den kraftiga minskningen av antalet barn i fritidsverksamheten. 

Minskningen av antalet barn orsakar svårigheter för enheterna att ställa om sin verksamhet. 

Statens sjuklöneersättning avseende Covid-19 uppgår till 7,5 miljoner kronor och är utfördelad på 

respektive enhet. En jämförelse av de faktiska sjuklönekostnaderna för korttidsfrånvaro inom 

grundskolan, visar en ökad kostnad på närmare 5 miljoner kronor år 2020. 

Ett omfattande arbete med effektiviseringar 

år 2019–2022 pågår, och ekonomiska 

åtstramningar har genomförts i 

verksamheten under hela 2020. 

Statsbidraget för Likvärdig skola har under 

året förstärkt områden som elevhälsa, 

integration och barn i behov av särskilt 

stöd. 

 Grundsärskola, gymnasiesärskola 

Under 2020 har grundsärskolan organiserat 

om. Källdalsskolan blev klar vid 

höstterminens start. Sedan dess bedrivs 

verksamheten på tre enheter istället för fyra, 

vilket möjliggör bättre samordning. Totalt 

har grundsärskolan 91 elever, vilket är en 

ökning med 15% från vårtermin till 

hösttermin. Ungefär hälften har även behov av omsorg i form av fritids. 

Det höga antalet elever är personalkrävande och ökningen innebär ett ökat behov av lärverktyg. 

Kostnader för taxiresor har stigit. Dels beror det på fler elever, dels har pandemin medfört att antalet 

barn per taxi begränsats. Kommunen köper platser till grundsärskoleelever och då främst från 

specialpedagogiska skolmyndigheten. Kostnaden har varit hög i flera år på grund av ett flertal 

elever med stora behov. 

Gymnasiesärskolan växer. På några år har elevunderlaget ökat från drygt 70 elever till dagens mer 

än 90 elever. De interkommunala intäkterna ökar därmed. Personalkostnaderna, framförallt för 

habiliterings- och boendestödjare, har ökat för att kunna möta det elevnära stödbehovet. Under året 

har Malögårdens elevboende öppnat. Boendet bemannas när elever vistas där. Sen höst 2020 fanns 
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tre elever på boendet. Andelen 

Uddevallaelever som väljer att 

studera på annan ort sjunker. 

Kostnader för skolskjuts har 

ökat något under året. 

 Gymnasieskola 

Gymnasieskolan har minskat 

bemanningen med 12 

lärartjänster detta läsår jämfört 

med läsåret 19/20. Antalet 

anställda har även minskat 

inom administration och 

skolhälsovård. 

Driftskostnader, exempelvis 

för läromedel och kompetensutveckling, visar överskott. Detta är en följd av pandemin, som 

inneburit att distansundervisning har genomförts under stor del av året. 

De interkommunala intäkterna för gymnasieelever från andra kommuner visar ett stort underskott. 

Detta beror på elevavhopp under terminerna samt att prognosen för nya årskurs 1-elever från andra 

kommuner viker. Den ökade kostnaden för elever på Statens Institutionsstyrelses (SIS) boenden, 

samt för särskild anpassad utbildning hos annan huvudman, är betydande.  

Verksamheten bär ökad kostnad motsvarande 4,2 miljoner kronor för att situationsanpassa för 

coronapandemin. I detta ingår även en nettokostnad på 800 000 kr för Östraboteatern, eftersom det 

inte är några arrangemang där. 

Gymnasieskolan beviljades medel ur kommunens effektiviseringsfond för projektet ökad 

elevnärvaro, som genomfördes under 2020. Under året har ESF projektet yrkeskompassen 2017–

2020 avslutats. 

 Vuxenutbildning  

Vuxenutbildningen uppvisar ett positivt utfall mot budget. Regeringen beslutade under våren om 

utökade medel till gymnasiala yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar. 

Vuxenutbildningen sökte ett extrainsatt statsbidrag för att täcka delar av den kommunala 

medfinansieringen av statsbidraget yrkesvux, vilket inneburit större intäkter än budgeterat. 

Verksamheten beviljades även medel ur kommunens effektiviseringsfond för utökning inom 

gymnasiala allmänna kurser samt gymnasiala yrkesutbildningar. Inom sfi studerar allt färre elever 

med etableringsersättning. 

Den ökade arbetslösheten har medfört att vuxenutbildningen utifrån nationella direktiv ökat antalet 

utbildningsplatser inom gymnasiala allmänna kurser (+45%), gymnasiala yrkesutbildningar (+80%) 
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samt yrkeshögskolekurser. På grund av högt söktryck kunde endast ca 65% av sökande till 

gymnasiala allmänna kurser och 30% till yrkesutbildningar antas. 844 ansökningar till 

yrkesutbildningar inför hösten 2020 gjordes. Måluppfyllelse i form av betyg och avbrott ligger på 

något lägre eller liknande nivåer som tidigare. Trots coronapandemin gick 93% av eleverna som 

avslutade en yrkesutbildning under året vidare till arbete eller studier. 

Undervisning har delvis genomförts på distans sedan i mars. Det har gett konsekvenser för elever 

som är studieovana och har kort tidigare utbildning. Studietiderna har blivit längre. Inom flera 

gymnasiala yrkesutbildningar har arbetsplatsförlagt lärande inte kunnat genomföras som planerat. 

 Gemensam verksamhet 

2020 har präglats av coronapandemins konsekvenser. Distansundervisningen i gymnasieskola och 

vuxenutbildning har gett erfarenheter av digitala verktyg och metoder som kan berika skolförlagd 

undervisning framöver. Digitala lär- och kommunikationsplattformar har inarbetats som vardagliga 

instrument. Inventering av digital kompetens, automatisering och e-tjänstutveckling pågår. Vilka 

långsiktiga effekter årets omläggningar kan få för elevernas studieresultat, trygghet och studiero är 

ännu okänt. 

Uppföljning av nämndens och kommunfullmäktiges mått visar en positiv utveckling av 

kunskapsresultat. Behörighet till gymnasiets yrkesprogram, niornas meritvärde och andel som tar 

gymnasieexamen inom fyra år har ökat. Variationerna är stora mellan årskullar. Den långsiktiga 

trenden visar inte på tydlig förbättring inom grundskolan. Trenden är stabil att flickor når högre 

måluppfyllelse än pojkar. Årskullen som går ut årskurs nio 2021 riskerar låg måluppfyllelse. Därför 

har åtgärdsplaner tagits fram på skolorna. I tillägg har nämnden gett ett riktat uppdrag till 

Ramnerödsskolan att höja meritvärdet. Måluppfyllelsen för måttet Trygghet och studiero har 

försämrats. Trenden över tid är negativ, och ett utvecklingsarbete behöver göras. Nämndens modell 

för systematiskt kvalitetsarbete innebär att resultatdialoger hålls på skolor, skolformsnivå, 

förvaltningsnivå och politisk nivå. Åtgärder vidtas efter problemanalys inom verksamhetsområdena 

och vid behov i samverkan. Att bli bättre på att prognostisera, göra tidiga insatser och följa 

elevgrupper över tid är utvecklingsområden i alla skolformer. Hanteringen av gemensamma 

utmaningar behöver utvecklas. 

Förvaltningen arbetar för att utveckla organisation, arbetssätt och arbetsformer för att nå högre 

måluppfyllelse på ett effektivt sätt, liksom för att vara en attraktiv arbetsgivare. Grundskolans 

ledning har omorganiserats för att skapa en mer aktiv strategisk styrning och ledning. 

Utvecklingsarbete kring lärares arbetstid, yrkesroller, kompetensutveckling, rekrytering och 

karriärmöjligheter pågår. Lärarbehörigheten ligger på en relativt god nivå och minskar inte. 

Arbete med förändrad skolstruktur för minskad skolsegregation har inletts på uppdrag av nämnden. 

För att påskynda utvecklingen av en lokalförsörjning i balans har kommunen ingått avtal med 

Hemsö som extern partner. Realiseringsgraden av investeringsplanen har sjunkit beroende på flera 

förseningar.  
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Korta fakta/Nyckeltal 

Verksamhetsområde Nyckeltal 2016 2017 2018 2019 2020 

Förskola Antal barn i kommunal förskola 1598 1672 1629 1702 1701 

 Antal barn i fristående förskola 1158 1069 1132 1135 1239 

Pedagogisk omsorg 1–12 år Antal barn (kommunalt) 96 83 69 40 40 

 Antal barn (fristående) 185 169 219 184 194 

Fritidshem Antal barn i kommunalt fritidshem 2395 2488 2484 2581 2547 

 Antal barn i fristående fritidshem 352 336 401 392 331 

Förskoleklass Antal barn i kommunal förskoleklass 642 592 635 639 603 

 Antal barn i fristående förskoleklass 84 81 81 73 79 

Grundskola Antal elever i kommunal grundskola 4948 5038 5225 5361 5384 

 Antal elever i fristående grundskola 718 748 741 760 752 

Grundsärskola Antal elever i grundsärskola 54 86 65 75 91 

Gymnasieskola Antal elever i kommunal gymnasieskola 3067 3166 3102 3041 3028 

 Antal elever i fristående gymnasieskola 441 398 397 341 332 

Gymnasiesärskola Antal elever gymnasiesärskola 49 70 53 79 90 

Vuxenutbildning Antal elever på Komvux inkl. sfi 2598 2793 2841 2654 2981 

 
Antal elever på särskild utbildning för 

vuxna 
31 34 41 39 43 

 

Verksamhetsområde, belopp i mkr Intäkter Kostnader 
Kommun-

bidrag 
Resultat 

2020 
Resultat 

2019 

Förskola 95,3 466,6 392,0 20,8 12,9 

Grundskola/fritidshem 106,4 850,1 746,9 3,2 3,4 

Särskola 14,4 87,8 69,8 -3,6 -4,2 

Gymnasieskola 182,4 395,7 201,8 -11,5 -3,5 

Vuxenutbildning 52,2 123,5 81,5 10,2 6,4 

Gemensam verksamhet 0,1 40,6 45,4 5,0 0,3 

Summa 450,8 1964,2 1537,5 24,1 15,3 
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2 Avsnitt 2 

2.1 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens styrkort 

 

2.1.1 Sammanställning av resultat för nämndens och kommunfullmäktiges mått 

För en tydligare bild av utvecklingen det senaste året gällande Barn- och utbildningsnämndens mått (se 

avsnitt 1), är måtten nedan markerade med pilar i olika färger beroende på måluppfyllelse och trend. Dock 

säger detta inget om den långsiktiga trenden. Måtten har här också delats upp i nämndsmått och 

kommunfullmäktigemått. 

 

Barn- och utbildningsnämndens mått 

En närmare analys av utfallet på vart och ett av nämndens mått görs under respektive nämndsstrategi. 

2 resultat når 
målsättningen 

2 resultat når inte 
målsättningen 

0 resultat har inte mätts 
eller redovisats under 
året 

 

 

  

 

   Mått 

Resultat  

kvinnor T3 
2020 

Resultat 
män T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng, ska öka 237,6 202,6 218,8 

  Elevers trygghet och studiero ska öka - - 62,5 

  Behöriga pedagoger ska inte minska - - 84,7 

  Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka - - 34,8 

 

Kommunfullmäktiges mått  

Några av måtten har getts särskilt till Barn- och utbildningsnämnden. De handlar om skolresultat; 

behörighet och gymnasieexamen. Sjukfrånvaron gäller korttidsfrånvaro bland personal och siffran 

visar nämndens resultat. Analys av måttutfall för respektive mått görs under respektive 

övergripande strategi, nämndsstrategi eller politiskt uppdrag.  
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4 resultat når 
målsättningen 

4 resultat når inte 
målsättningen 

0 resultat har inte mätts 
eller redovisats under 
året 

 

 

  

 

   Mått 

Resultat  

kvinnor T3 
2020 

Resultat 
män T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka  84,7 82,8 83,7 

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

78,6 75,2 76,8 

  Minskad sjukfrånvaro 4,1 3,3 3,9 

  Gott bemötande i kontakt med kommun, ska öka - - 95 

  Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka 

- - 75 

  Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka .- - 99 

  Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät - - 257 

  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka - - 31,7 

 

2.1.2 Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, 

där vi arbetar för en entreprenöriell och innovativ kultur  

Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens värdegrund ÖRP (öppenhet, respekt och 

professionalitet). Värdegrunden är också en viktig del i skolans statliga uppdrag. 

 

   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka   95 

Kommentar 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. Föräldramöten har ställts in p g a pandemin. Det 
genomförs också enkäter med vårdnadshavare. 
 

  Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel fråga, ska öka 

  75 

Kommentar 

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 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka   99 

Kommentar 

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   257 

Kommentar 

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. 

 

 

2.1.3 Säkra kompetensförsörjningen  

Barn- och utbildningsnämnden arbetar aktivt med att säkra kompetensförsörjningen. Under den 

övergripande strategin om att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och 

förbättrade studieresultat, har nämnden en strategi för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare. 

Här ingår ett partsgemensamt arbete med lärarfacken, som har fokuserats på följande fyra områden: 

Lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, rekrytering samt arbetsmiljö. Det satsas också på en 

förvaltningsgemensam intern skolledarutbildning, arbetsintegrerat lärande för studenter på 

Högskolan Väst, anställning av lärarassistenter och utveckling av försteläraruppdragen i alla 

verksamhetsformer. 

 

2.1.4 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och 

social utveckling  

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. Under den har nämnden även gett ett politiskt uppdrag om 

undervisning som främjar 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. 

   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka   31,7 

Kommentar 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

I dagsläget finns inte resultat nedbrutet på förvaltning på grund av systembyte. T1 2021 beräknas detta få en lösning. 
Kommunens totala ekovärde ligger på över 31%. Barn och utbildning köper in ekologiska livsmedel i så hög grad som 
är möjligt utifrån rådande avtal. 

 

 

2.1.5 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt 

strategiska frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t. ex. genom gemensamt 

förebyggande arbete  

Förvaltningen deltar i utvecklingsarbetet inom ramen för ÖK idé för att skapa en 

kommunövergripande plattform för samverkan med civilsamhället, däribland samverkansformen 

idéburet offentligt partnerskap som under året fått en sammanhållen organisation i kommunen. 

   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 avslutat sitt IOP-avtal med 
Uddevalla e-sportförening om en e-sporthall för 
unga, på grund av att föreningen inte höll ingången 
överenskommelse kring lokaler. 
 
En sammanhållen organisation för IOP har 
utformats i kommunen under året, under ÖK idé:s 
paraply och med KLK som samordnare. Gäller IOP-
initiativ från civilsamhället något av Barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter och 
bedöms kunna bli ett IOP av ÖK idé:s politiska 
styrgrupp (arbetsmarknads- och 
integrationsutskottets presidium), ska ärendet 
handläggas av förvaltningens medarbetare. Gör 
förvaltningen bedömningen att en fortsatt process 
för ett IOP inte är aktuellt, fattar nämnden via 
tjänsteskrivelse beslut om det och meddelar 
initiativtagaren. Fattas ett positivt beslut i nämnden, 
skickas ärendet vidare för beslut i 
kommunstyrelsen. 

 

2.1.6 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera 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. Under 2020 har 

distansundervisningen, främst inom vuxenutbildning och gymnasieskola, lett fram till ökad 

kompetens inom och erfarenhet av digitala metoder och en ökad användning av digitala verktyg, 

både bland personal och elever. 
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2.1.7 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 

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 helhetsgrepp kring barnens/ elevernas 

hela skolgång, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning; ”alla har del i studentmössan”. Det 

systematiska kvalitetsarbetet för höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero har 

innefattat återkommande resultatdialoger på alla nivåer inklusive med nämnden. Det gemensamma 

arbetet har resulterat i nya problem- och orsaksformuleringar samt nya uppdrag. Arbetssättet borgar 

för mer träffsäkra insatser för ökad måluppfyllelse. Gemensam analys lägger också grunden för nya 

arbetssätt och ett bättre samutnyttjande av våra gemensamma resurser. Det omfattande arbetet kring 

förändrad skolstruktur i kommunen för att motverka segregationen är exempel på detta. 

 

De demografiska förändringarna med fler barn och unga och större andel utrikesfödda elever 

innebär utmaningar både för måluppfyllelse, lokalförsörjning och kompetensförsörjning. Barn- och 

utbildningsnämnden arbetar för resurseffektiva och flexibla arbetssätt inklusive digitalisering och 

automatisering. Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar för undervisning 

som alternativ eller komplement till skolförlagd verksamhet. Under året har ett stort arbete 

genomförts med att skapa en lokalförsörjning i balans. För att säkra kompetensförsörjningen sker 

utvecklingsarbete tillsammans med fackliga organisationer för att upplevas som en attraktiv 

arbetsgivare. Fokus är här på lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, rekrytering och 

arbetsmiljö. 

 

Nämndsstrategier 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. 

Samtliga verksamhetsområden vittnar om att nämndens SKA-modell är väl 
inarbetad och att strukturen för den har blivit tydligare. 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, öppenhet, vi-känsla och en tydligare 
ansvarsfördelning i en fungerande styrkedja. På förvaltningsledningsnivå har 
arbetet intensifierats för ett mer ändamålsenligt och samordnat SKA-arbete 
utifrån ett helhetsperspektiv. Analysen av gemensamma utmaningar och 
hanteringen av dem behöver utvecklas. Åtgärder för förändring och förbättring 
vidtas efter problemanalys både inom respektive verksamhetsområde och vid 
behov i samverkan mellan verksamhetsområden eller på 
förvaltningsgemensam nivå. Nämndens roll i SKA-arbetet har stärkts genom 
att analyser på resultatdialog har lett till nya uppdrag. Ett utvecklingsområde är 
formerna för resultatdialog med nämnden. 
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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. 

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. 
Automatisering och utveckling av e-tjänster pågår inom flera 
verksamhetsformer. En ny, mer flexibel organisation för förstelärarna är under 
utveckling. 
 
Digitala lär- och kommunikationsplattformar har arbetats in som vardagliga 
instrument i lärares och elevers pedagogiska arbete. Distansundervisningen, 
främst inom vuxenutbildning och gymnasieskola, har lett fram till erfarenheter 
av digitala metoder och en ökad användning av digitala verktyg både bland 
personal och elever. De nya metoder som använts kan berika skolförlagd 
undervisning framöver. Lärarnas utvecklade kompetens inom digitala 
lärresurser bedöms också kunna bidra till högre måluppfyllelse för eleverna, 
inklusive elever i behov av särskilt stöd. 
 
Inom grundskolan har fjärrundervisning i modersmål under hösten kommit 
igång i stor omfattning och säljs även till två närliggande kommuner. 
Ledningsorganisationen inom grundskolan har omorganiserats. Det har gett 
positiva effekter både på ekonomin och rektorernas kunnande genom förbättrat 
stöd. Grundskolan har nu bättre kontinuerlig uppföljning av kunskapsresultat, 
och kan tidigt agera på avvikelser och sätta in åtgärder. 
 
Förskoleverksamheten har under året arbetat med att effektivisera enheternas 
schema och strukturer för att höja kvalitén och öka måluppfyllelsen. 
 
 
 

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 arbetet 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 samt arbetsmiljö. 
 
Ett omfattande planeringsarbete har gjorts för att kunna erbjuda en 
förvaltningsgemensam intern skolledarutbildning, Morgondagens ledare, för 
presumtiva ledare som idag finns i förvaltningen. Utbildningen startade i 
oktober med ett heldagsseminarium, och 16 lärare från förskola till 
vuxenutbildning deltar. 
 
Lärarassistenter som avlastar lärarna i flera olika avseenden anställdes i 
början av året. Signalerna från både anställda och rektorer är positiva. 
Regeringen har i slutet av året kommit med besked angående statsbidrag 
nästa år och arbetet med att utveckla lärarassistenternas roll i grundskola och 
gymnasium kan fortsätta. 
 
Satsningen i samarbete med Högskolan Väst på AIL (arbetsintegrerad 
lärarutbildning) har fortsatt med hittills goda resultat. Innevarande läsår arbetar 
13 lärarstudenter i grundskolans enheter samtidigt som de studerar på 
Högskolan Väst, mot lön och studielön. 
 
Ett omfattande arbete kring gymnasielärares arbetstid har färdigställts. 
Målsättningen är att minska tiden för administration och öka tiden för 
undervisning. Verksamhetsförlagd utbildning, vfu, har kunnat upprätthållas 
under pandemin. Samverkan med lärosäten kring lärarstudenter är viktigt för 
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Nämndsstrategier Kommentar 

framtida rekrytering. 
 
Inom Vuxenutbildningen har de olika delarna i HÖK18 bearbetats under året. 
Lärarna har tillfrågats om situation och behov av utveckling gällande 
arbetsmiljö, arbetstid, kompetensutveckling och attraktiv arbetsgivare. Fysisk 
träning uppmuntras och kostnadsfria träningstillfällen har erbjudits under året. 
 
Inom förskolan pågår arbetet med förtydligande av yrkesroller, kunna ge 
möjlighet till utvecklingsuppdrag och kompetensutveckling samt att skapa goda 
strukturer. 
 
Nämnden har givit förvaltningen i uppdrag att utreda en ny organisation för 
förstelärarna för att stärka kvalitet och attraktivitet. Förstelärares uppdrag är 
formulerat utifrån Uddevallas gemensamma behov och arbetet med att skapa 
en organisation för att uppdraget skall fungera har inletts. 

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

För att påskynda utvecklingen av en lokalförsörjning i balans har Uddevalla 
kommun ingått 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 
att få lokaler anpassade till verksamheternas behov i området, i enlighet med 
fastställda tidplaner. På totalen finns dock fortsatt stora utmaningar kopplat till 
lokalförsörjning. 
 
Arbetet med förändrad skolstruktur i Uddevalla för att möjliggöra 
samutnyttjande mellan verksamhetsområden och minskad skolsegregation har 
inletts på uppdrag av nämnden. 
 
Pågående arbete med att hitta strategier för en geografiskt samlad särskola i 
området Källdal, Norgården och Herrestad fortsätter. Flytten har inletts, men är 
försenad då lokalerna på Norgården 7–9 ännu inte är anpassade för 
verksamheten. Grundsärskolan har också ökat sina elevtal i en omfattning som 
inte kunnat förutses. 
 
Grundskolan arbetar med att fasa ut verksamhet i provisoriska lokaler, men på 
grund av pågående om- och nybyggnationer samt rådande platsbrist är 
möjligheterna begränsade. 
 
Genomförande av lokalutredning för gymnasieskolan är nu påbörjad. En 
revidering av befolkningsprognos har påverkat lokalprogrammets utformning. 
Nuvarande beräkningar visar på en omfattande ökning av Uddevallas egna 
elever fram till 2028. 
 
Vuxenutbildningen har en del samutnyttjande av lokaler och utrustning med 
gymnasieskolan, moderniserar sina lokaler med teknisk utrustning för 
distansundervisning/ möten, samt arbetar för hög beläggning i lokalerna (idag 
ca 90%) och att dessa kan nyttjas även kvällstid. 
 
Förskolan har i dagsläget mer platser tillgängliga i de norra delarna av 
Uddevalla och färre i de södra. De två nya förskolorna, Sundsstrand samt 
Söndagsvägen har erbjudit fler platser och förskolans behov är därmed i stor 
utsträckning tillgodosett. Viktigt att notera är att det områdesvis finns lokala 
avvikelser, samt att överskottet av platser vid behov utnyttjas för evakuering. 
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  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. 

Alla verksamhetsformer vittnar om att SKA-
modellen nu är väl inarbetad och att strukturen för 
den har blivit tydligare. Under året har modellen 
med återkommande resultatdialoger på alla nivåer, 
inklusive nämndsnivå, genomförts. Detta har 
inneburit att nulägesanalyser, problemidentifiering, 
åtgärdsformuleringar och uppföljning av dessa har 
kunnat uppdateras tre gånger per år för alla 
verksamhetsformer och på övergripande nivå i 
förvaltningen. 
 
Modellen har även lett till att behov av förbättringar 
har identifierats av nämnden och getts som fyra nya 
uppdrag inom ramen för SKA-arbetet: utreda 
gemensamma anställningsformer för grundskolan 
och gymnasiet, utreda alternativa studievägar inom 
gymnasieskolan, ta fram en 
verksamhetsövergripande handlingsplan gällande 
språkinsatser med svenska som huvudspår, samt 
att ta fram en riktad handlingsplan för att höja 
kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en 
nivå motsvarande rikssnittet för högstadieskolor. 
Målet är att detta skall vara uppnått till vårterminen 
2022. 
 
Det gemensamma analysarbetet har lett till att 
avståndet mellan verksamhetsområdena har 
minskat och öppenheten kring resultat har blivit 
större. Ett utvecklingsområde är formerna för 
resultatdialog med nämnden. Den 
förvaltningsgemensamma analysen av 
gemensamma utmaningar och hanteringen av dem 
behöver förstärkas. Det har identifierats att 
förvaltningen behöver utveckla arbetet med att öka 
likvärdigheten, minska effekterna av segregationen, 
förbättra rutinerna för övergångar mellan 
skolformer, samt utveckla mått och nyckeltal, bland 
annat för att fånga in progression över tid både vad 
gäller resultat samt trygghet och studiero bättre. Ett 
arbete med att stärka barns inflytande och 
delaktighet behöver också göras. 
 
Respektive verksamhetsform tar fram åtgärdsplaner 
utifrån identifierade behov. Förskolan har tagit fram 
en språkplan, har fokus på språkutvecklande 
arbetssätt, samt satsar på att stärka barns 
delaktighet och integritet och att utveckla 
lärmiljöerna. Grundskolan gör bland annat en 
översyn av strukturen för grundskola för att 
motverka segregation, satsar på insatser för att 
hantera ett ökat antal elever med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, samt genomför ett 
utvecklingsarbete kring elevenkäter. Gymnasiet har 
omarbetat elevhälsoplanen, inklusive 
överlämningsrutiner mellan grund- och 



 Verksamhetsberättelse 2020 17 (28) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 
  
 
 

 

   Politiska uppdrag Kommentar 

gymnasieskola. Denna ska nu revideras årligen. 
Ökat antal studieplatser tillskapas, en elevenkät för 
hela gymnasieskolan har tagits fram och 
elevskyddsombud involveras i arbetet med trygghet 
och studiero i skolhusen. Gymnasiet satsar också 
på att utveckla enhetsspecifika åtgärder för att följa 
elevernas studieresultat under utbildningen, främja 
närvaro och förebygga avhopp samt organisera 
stöd på ett likvärdigt sätt. Gymnasiesärskolan 
arbetar fram en anpassad SKA-modell och 
undersöker hur elevenkäten kan anpassas. 
Vuxenutbildningen har koncentrerat sina krafter på 
att ge tillräckligt stöd till elever som studerar delvis 
på distans, men ser fler avbrott och något 
sjunkande måluppfyllelse. Tryggheten och 
studieron är fortsatt hög enligt elevernas enkätsvar. 
 
Alla verksamhetsformer har fått i uppdrag att föreslå 
nyckeltal att följa och arbetet pågår. 

  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 ungdomars välbefinnande (KF ÖS 6) 

Några nyckelpersoner från förvaltningarna träffades 
efter inbjudan av Kultur och fritid ett par gånger 
under 2020 för att hitta den gemensamma kärnan i 
uppdraget. Vid dessa möten kom tjänstepersonerna 
fram till att fokus behöver läggas på 
Tureborgsområdet i detta arbete, samt att en 
kartläggning behöver göras. Arbetsgruppen 
kommer att ta hjälp av kommunledningskontorets 
utvecklare och utvecklare i kartläggningsarbetet. 
Det sattes datum för arbetsmöte/ workshop men på 
grund av rådande pandemi har det flyttats fram till 
våren 2021. 
 

  
 
 

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 organiserar stöd 
och samarbetsformer kopplat till lärande för en 
hållbar utveckling. Skolans styrdokument, 
kommunens miljömål 1; om att inspirera och 
motivera till en hållbar utveckling, samt miljömål 2; 
om att underlätta resurssnål konsumtion, minska 
resursanvändning och kemikalieanvändning, samt 
målen i Agenda 2030, är vägledande för detta 
arbete. Uppdraget ska också harmoniera med 
nämndens uppdrag om systematiskt 
kvalitetsarbete. Det finns en insikt i verksamheterna 
om att hållbar utveckling behöver genomsyra all 
undervisning snarare än att ses som enstaka 
projekt. 
 
Uddevalla kommun ingår i ett nationellt 
chefsnätverk för lärande för hållbar utveckling, som 
är ett viktigt stöd och samarbetsform för Barn- och 
utbildnings fortsatta arbete på övergripande nivå. 
Nätverkets senaste träff hölls i Uddevalla i början av 
året. Förskolans rektorsgrupp har med stöd av 
utvecklingsenheten satt fokus på lärande för hållbar 
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utveckling, exempelvis genom förskolans 
jämställdhetsplan, måltidspedagogik, återbruk, 
odling och kompostering, språkutvecklande 
arbetssätt och demokratiska lärmiljöer. Grundskola, 
grundsärskola och fritidshem fokuserar på att skapa 
handlingskraft och framtidstro hos eleverna bland 
annat genom formativt arbetssätt, normkritiskt 
förhållningssätt, samt tematiskt arbetssätt med 
exempelvis allemansrätt, återvinning och återbruk. 
Ett utvecklingsområde som identifierats, är att det 
normkritiska perspektivet behöver utvecklas för att 
alla ska få samma möjligheter. Gymnasie- och 
gymnasiesärskolan har lärande för hållbar 
utveckling som ett läroplansmål och ett tydligt 
förhållningssätt för samtliga program. Detta innebär 
ett steg ifrån temadagar till kontinuerlig del av 
undervisningen, men kräver en ökad tydlighet om 
syftet med att till exempel arbeta med produktval 
eller källsortering. På vuxenutbildningen finns en 
grupp för hållbar utveckling, som arbetar för att 
integrera detta perspektiv i undervisningen. Ett 
årshjul med fyra teman har skapats, bland annat 
värdegrund och konsumtion. Därtill har det hållits 
diskussioner och rollspel kring hållbarhetsfrågor och 
genomförts projekt för minskad resursanvändning 
och konsumtion. 

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

Ett beslut om IKT-pedagogisk strategi har fattats i 
nämnden. Den omfattar alla skolformer och sträcker 
sig över en femårsperiod. Första året har respektive 
skolform inventerat den digitala kompetensen för att 
om två år kunna jämföra resultatet. All IKT-
pedagogisk utveckling ska stärkas, med syfte att 
uppnå en högre måluppfyllelse, kvalitet samt en 
effektivare organisation. 
 
Inom ramen för effektiviseringsfonden har arbetet 
påbörjats med att implementera automatiserad 
närvaroregistrering i grundskola och 
gymnasieskola, och en pilot genomförs på 
gymnasiets Handelsprogram. Utöver detta har ett 
antal nya e-tjänster tagits fram under perioden. 
Rutiner för övergångar mellan grundskola och 
gymnasium har setts över och digitaliserats. 
 
Distansundervisning på grund av pandemin har 
under 2020 gett många erfarenheter av 
digitalisering av undervisning i gymnasieskola och 
vuxenutbildning. Utvecklingen har synliggjort 
kompetens och omställningsförmåga hos personal 
och elever. En ökad användning av digitala verktyg 
har setts bland både personal och elever. 
Kunskapen om hur undervisningen kan genomföras 
i flexiblare former men med stöd till elever i deras 
lärande har ökat. Lektioner kan spelas in, 
fjärrundervisning kan användas som ett alternativ 
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och uppgifter ges digitalt. Utvecklingen har 
möjliggjorts av tidigare satsningar på digitala 
verktyg. Dock har även effekter såsom ökade 
avhopp (beroende på bland annat minskad 
motivation och koncentrationssvårigheter) och 
skillnader i möjligheterna att tillgodogöra sig 
distansundervisning beroende på elevens 
utbildningsbakgrund kunnat ses inom 
vuxenutbildningen. 
 
Inom grundskolan har fjärrundervisning i 
modersmål påbörjats i syfte att bland annat kunna 
erbjuda eleverna tillgång till behöriga lärare. Under 
hösten har fjärrundervisning kommit igång i stor 
omfattning. Grundskolan säljer även 
fjärrundervisning i modersmål till två närliggande 
kommuner. Satsningen har använt medel från 
effektiviseringsfonden. 
 
Inom förskolan har digitalt material skapats för 
kompetensutveckling, både för självstudier och för 
enheterna att arbeta tillsammans med. 
Vuxenutbildningen har utvecklat 
ansökningsprocesserna, så att ansökan till kurser 
som kräver behörighet kräver att eleven antingen 
bifogar betyg/ annan dokumentation direkt i 
ansökan, eller så blir eleven automatiskt kallad till 
kunskapsbedömning. 

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

Lärarassistenter som avlastar lärarna i flera olika 
avseenden anställdes i början av året. Signalerna 
från både anställda och rektorer är positiva. 
Regeringen har i slutet av året kommit med besked 
angående statsbidrag nästa år och arbetet med att 
utveckla lärarassistenternas roll i grundskola och 
gymnasium kan fortsätta. 

  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 8) 

Förvaltningsledningens lokalplanerare deltar i 
samtliga kommungemensamma möten i 
lokalförsörjningsgruppen. I denna grupp tas behov 
och förutsättningar upp och möjligheter till 
samverkan ses över. BUN:s behov av att renovera 
och i vissa fall bygga nya skolor har kommunicerats 
här. Samverkan har bland annat lett till samarbete 
mellan BUN och kultur och fritid. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

  Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng, ska öka 237,6 202,6 218,8 

  

Period 
Resultat 
totalt 

Resultat 
man 

Resultat 
kvinna 

Riket 

2020 218,8 202,6 237,6 225,9 

2019 212,4 206,8 218 224,5 

2018 218,6 203,5 234,1 223,3 

 

 
Sammanfattning av arbetet som genomförts under året för att nå måttets målsättning 
Flickors meritvärde har höjts, medan pojkars har sjunkit de senaste åren. Grundskolans analys av detta pekar på olika 
förväntningar på pojkar och flickor, att riktat stöd ofta ges av icke pedagogisk personal samt olika takt i biologisk 
mognad. Åtgärder som planeras är riktat stöd för antingen kunskapsinhämtning (med pedagogisk personal) eller 
trygghet och studiero, implementera en kommungemensam men lokalt anpassad läs- och skrivplan samt 
fortbildningsinsatser för personal kring genus, bemötande och förhållningssätt. 
 
Niorna läsåret 2019/20, årskull 2004, har i relation till föregående års nior haft högre meritvärde från 
höstterminsbetyget åk 7 till höstterminsbetyget åk 9. Årets nior, årskurs 05, har däremot lägre måluppfyllelse både vad 
gäller behörighet och meritvärde. Samtliga 7–9-rektorer har därför fått i uppdrag att ta fram plan för årskull -05 med 
åtgärder och insatser på individ-, grupp- och enhetsnivå. Främst hade två enheter svaga resultat i årskull 05. 
Verksamhetsledningen har gjort regelbundna uppföljningar med berörda skolledningar. T3 2020 är det främst är en 
enhet som fortfarande har avvikande resultat i negativ bemärkelse. Detta var väntat då utgångsläget för denna enhet 
var svårare. Åtgärderna och uppföljningar fortgår under våren 2021. 
 
Grundskolans ledning har påbörjat en fördjupad orsaksanalys som skall utmynna i relevant kompetensutveckling och 
förändring av undervisningen. Det finns bland annat ett behov av utveckling av undervisningen i ämnena Svenska, 
SvA och Matematik i år F-9. Lågt meritvärde i dessa ämnen är i huvudsak anledningen till låg behörighet till gymnasiet 
och påverkar även måluppfyllelsen i många andra ämnen. Grundskolans leding har infört resultatdialoger med 
sektionschef och rektor i syfte att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. Fortbildning inom Samverkan för Bästa 
skola med Karlstads universitet har bedrivits under hela 2020 och fortsätter även under våren 2021. Statsbidraget för 
denna satsning har fördelats till skolor med störst behov där segregation och svåra socioekonomiska förutsättningar 
råder. Syftet med fortbildningen är att stärka rektor och lärare att planera, genomföra och bedöma undervisningen. 
 
 

 

  Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka 84,7 82,8 83,7 

  

Period Resultat man Resultat kvinna Resultat totalt Måluppfyllelse 

2020 82,8 84,7 83,7 102,95 

2019 83,3 79,2 81,3 99 

2018 78,9 85,4 82,1 101 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Sammanfattning av arbetet som genomförts under året för att nå måttets målsättning 
Resultaten i åk 9 varierar stort mellan åren och trender behöver därför hålla i sig under längre tid för att några 
slutsatser ska kunna dras. Sedan tidigare är det känt att årskull -04 haft högre måluppfyllelse än föregående årskull, 
medan årskull -05, de som går ut åk 9 vårterminen 2021, riskerar att nå låg måluppfyllelse. Samtliga 7–9-rektorer har 
därför fått i uppdrag att ta fram en plan för årskull -05 med åtgärder och insatser på individ-, grupp- och enhetsnivå. 
Främst hade två enheter svaga resultat i årskull 05. Verksamhetsledningen har gjort regelbundna uppföljningar med 
berörda skolledningar. T3 2020 är det främst är en enhet som fortfarande har avvikande resultat i negativ bemärkelse. 
Detta var väntat då utgångsläget för denna enhet var svårare. Åtgärderna och uppföljningar fortgår under våren 2021. 
 
Grundskolans ledning har påbörjat en fördjupad orsaksanalys som skall utmynna i relevant kompetensutveckling och 
förändring av undervisningen. Det finns bland annat ett behov av utveckling av undervisningen i ämnena Svenska, 
SvA och Matematik i år F-9. Dessa ämnen är i huvudsak anledningen till låg behörighet till gymnasiet och påverkar 
även måluppfyllelsen i många andra ämnen. I samarbete Stockholms universitet arbetar grundskolan under 2020–
2021 specifikt med utveckling av ämnet svenska som andraspråk. 
 

 
 

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

78,57 75,16 76,81 

  

Period Resultat totalt Resultat man Resultat kvinna Riket Måluppfyllelse 

T3 2020 (elever 
m start 16/17) 

76,8 75,2 78,6 69,9 103,7 

T3 2019 (elever 
m start 15/16) 

74,1 74,7 73,6 69,9 96,5 

T3 2018 (elever 
m start 14/15) 

76,8 76,2 77,4 70,5 102,5 

T3 2017 (elever 
m start 13/14) 

74,9 70,2 79,6 69,6 98,6 

T3 2016 (elever 
m start 12/13) 

76 71 81,1 69,7 103,8 

 

 
Sammanfattning av arbetet som genomförts under året för att nå måttets målsättning 
Av de elever som påbörjade sin gymnasieutbildning läsåret 16/17 hade 76,8 % en gymnasieexamen efter 4 år, vilket 
är en ökning med 2,7% sedan föregående årskull. Sett ur ett längre perspektiv har resultatet legat relativt konstant och 
över rikssnitt, med en positiv trend sedan 2015. Det är mer än 20% som inte tar gymnasieexamen inom 4 år. Utifrån 
analys av studieresultat samt trygghet och studiero har en åtgärdsplan tagits fram. Framgångsrika arbetssätt sprids 
vidare genom gymnasieskolans fyra prioriterade utvecklingsområden: Främja närvaro och förebygga avhopp, 
mentorskap- likvärdigt stöd kring elevers studiesituation, prognoser av andel elever med gymnasieexamen samt att 
identifiera kurser som ger F per program. 
 
Yrkesprogrammen har för andra året en högre andel elever än de högskoleförberedande programmen som når 
gymnasieexamen. Yrkesprogrammens resultat har ökat över tid, och det finns en positiv trend för pojkarna på 
yrkesprogrammen. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

 

  Elevers trygghet och studiero ska öka   62,5 

Måttet avser åk 9.  

 

Statistik från Skolinspektionens Skolenkäter visar följande: 
 
Tabellen nedan visar andelen % som har studiero på lektionerna:   

Målgrupp 2016 2018 2020 

Elever åk 5 76% 77 % 80 % 

Elever åk 9 58% 62 % 53 % 

Elever åk 2, 
gymnasieskola 

75 % 72 % 74 % 

Vuxenutbildningen (egen 
enkät med samma frågor 
och svarsalternativ) 

91% 92% 94% 

 

 
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 % 

Vuxenutbildningen (egen 
enkät med samma frågor 
och svarsalternativ) 

92% 92% 93% 

 

 
Kommentar 
I flera år har klasstorlekarna i år 7–9 ökat och främst i år 9, vilket är en bidragande orsak till minskad trygghet och 
studiero. Trångboddheten har försvårat uppdelning av klasserna i mindre grupper. 
 
Grundskolans har börjat ta fram en elevenkät som från ht 2021 ska genomföras varje år i samtliga verksamheter. 
Detta för att få regelbundna analysunderlag och mer proaktivt arbete med trygghet och studiero på grundskolenivå. 
 
Grundskolan föreslår även att tertial 3 ska ägna särskilt fokus på trygghet och studiero i SKA-arbetet på alla nivåer. 

 

 

 

  Behöriga pedagoger ska inte minska    
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Måttet avser andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola, avser läsår och mäts i oktober. 

 
 
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 

Gymnasiesärskola 81,0 83,5 +2,5 

Vuxenutbildning 78,7 80,0 +1,3 

 

  
Resultatet är strax över riket och är på liknande nivå som läsåret innan. Sedan 2017 har Uddevallas grundskola legat 
strax över rikets nivå. Generellt ligger Uddevalla bra till jämfört med riket vad gäller behöriga lärare i alla 
verksamhetsformer. Dock visar förvaltningens omvärldsbevakning och prognoser ett starkt växande behov i takt med 
ökade volymer och lärarbrist i hela Sverige. Stort arbete görs i förvaltningen för att klara utmaningarna med bibehållen 
kvalitet. Utvecklingsarbete görs kring lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, rekrytering samt arbetsmiljö. Det 
satsas också på en förvaltningsgemensam intern skolledarutbildning, arbetsintegrerat lärande för studenter, 
anställning av lärarassistenter och utveckling av försteläraruppdragen i alla verksamhetsformer. 

 
 

  Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka   34,8 

Kommentar  

Under året har realiseringsgraden utvecklats negativt. 
 

Period Resultat totalt Mål Måluppfyllelse Trend 

T1 2020 69,50% 75% god bibehållen 

T2 2020 48,80% 75% lägre fallande 

T3 2020 34,8% 75% låg fallande 

 

 
Målnivåerna är inte antagna av nämnd utan är ett förvaltningsmått som utgår från erfarenhet av vilka nivåer som 
motsvarar väl fungerande investeringsnivåer. 
 
Många investeringar i byggnation av nya lokaler till skolor och förskolan var planerade under 2020. Flera projekt har 
färdigställts, såsom Källdalsskolan och första delen av Ramnerödsskolan. Däremot har det uppstått flera förseningar 
av förskolebyggen (Skansens, Blekets och Bokenäs förskolor) på grund av överklaganden från grannar, tekniska skäl 
och försenade upphandlingar. Flera av projekten har påbörjats under hösten, men utan att de i särskilt hög omfattning 
belastat 2020 års investeringsbudget. 
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   Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
man T3 
2020 

Resultat 
totalt T3 
2020 

 

2.1.8 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad 

mat i kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial  

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

avtal. 

Förskoleverksamheten har under lång tid haft uppdraget "Giftfri förskola". En rapport, med 

tillhörande plan formulerades redan november 2014. Ingen av enheterna har kvar gammal 

elektronik, plast som släpper ifrån sig ftalater eller andra olämpliga material. I samarbete med 

Måltidsservice arbetas för god hushållning och bra mat. 

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

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. I det systematiska kvalitetsarbetet sätter nämnden samt 

förvaltningens verksamheter mål och nyckeltal, som bland annat innefattar elevers fullföljande av 

utbildningar (behörighet till gymnasiet, gymnasieexamen inom 4 år, behörighet till högskolestudier 

mm) och andel som är i studier eller arbete efter avslutad utbildning (vuxenutbildningen). 

 

2.1.10 Övriga övergripande strategier 

Enligt beslut om att prioritera vissa delar av styrkortet, finns det övergripande strategier där Barn- 

och utbildningsnämnden endast indirekt bidragit under 2020, genom arbetet med en trygg och 

jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat. Dessa strategier är: 

- Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan  

- Verka för trygghet i de offentliga miljöerna  

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

- Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter  

- Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och 

Lyckorna som speciella landmärken  

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

turism  

- Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen  

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

 

2.1.11 Uppföljning av nämndens sjukfrånvaro 

Mått 
Resultat 

kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T3 

2020 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat 
totalt T3 2019 

Resultat 
totalt T3 2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,49 4,14 2,09 3,26 2,39 3,91 

Kommentar Korttidssjukfrånvaro 1–14 dagar har ökat inom alla verksamhetsområden till följd av pandemin; från 
2,39% 2019 till 3,91% 2020. Korttidsfrånvaron har varierat under året, med en topp i mars/april, en till i augusti/ 
september samt en ökning fr o m oktober. Detta speglar pandemins variation i smittspridning över året, men även till 
viss del tidigare års säsongsvariation. 
 
Ett antal yrkesgrupper har en korttidsfrånvaro på mer än 5,5%. Av de större yrkesgrupperna gäller det barnskötare, 
förskollärare, stödassistenter på gruppboenden, behandlingsassistenter/ socialpedagoger samt bibliotekarier. Detta 
speglar att vissa personalgrupper inte haft möjlighet att arbeta på distans under pandemin, medan andra har kunnat 
göra det. 
 
De verksamhetsformer som har högst korttidsfrånvaro är förskola (5,4%) och grundskola (4,3%). Att sjukfrånvaron är 
hög inom förskoleverksamheten har delvis sin grund i samhällsstrukturer där kvinnor och män inte är jämställda. 
Förskoleverksamhetens strategiska jämställdhetsplan är en del i att motverka skillnaderna i villkor. Ett intensivt arbete 
pågår inom förskolan för minskad sjukfrånvaro. Alla enheter har planer med framskrivna strategier och aktiviteter. 
Pandemin har försvårat arbetet. Ett utvecklingsarbete i rektorsgruppen kring ökad kunskap om rehabprocessen har 
påbörjats. I grundskolan bedöms ökningen bero på rekommendationer att vara hemma vid symptom. Väntan på 
testresultat, att stanna hemma vid eventuell anhörigsmitta samt oro att bli smittad på jobbet tros vara andra orsaker. 
Det finns inget som tyder på en ökad sjukfrånvaro generellt bortsett från pandemin. Grundskolan arbetar aktivt med 
risk- och konsekvensbedömningar och har veckovisa avstämningar med facken på grund av pandemin. 
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2.1.12 Uppföljning av kommunfullmäktiges och nämndens avslutade uppdrag 

Politiska uppdrag Kommentar 

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) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att tillsammans ta 
fram en plan gällande gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal 
 
Barn- och utbildning ser att ovan uppdrag ingår som en del av följande 
uppdrag från kommunfullmäktige från flerårsplan 2020-2022: ”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”. 
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 2017–2019 fått i 
uppdrag att under 2017 använda 
10 mkr för att minska 
barngruppernas storlek inom 
förskolan. de barngrupper som i 
dagsläget är störst ska prioriteras 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017–2019 att under 2017 
använda l0 mkr för att minska storlek inom förskolan. De barngrupper som i 
dagsläget är störst ska prioriteras 

En särskild rapport skrevs fram med resultat och effekter av arbetet med 
minskade barngrupper som redovisades i samband med årsbokslutet 2017. 
Verksamheten har under flera år arbetat med att minska storleken på 
barngrupperna med hjälp av kommunens satsningar. Minst grupper hade 
verksamheten2016/20l7 då nästan alla enheter erhöll statsbidrag, Sedan dess 
har storleken ökat något, men kommunen ligger fortfarande bra i förhållande till 
riket. Ny ansökan är inlämnad for nästa läsår. 

Förskolans arbete med mindre barngrupper har gynnat barnen. Att barnen 
under större delen av sin dag varit i en mindre barngrupp resulterade i tydligt 
och samstämt resultat om högre måluppfyllelse, bättre arbetsmiljö och tryggare 
barn. Att organisera barnen i mindre grupper är en ständig strävan för 
verksamheten. Arbetet kommer att fortsätta med inriktning mot de minsta 
barnen. 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2017–2019 fått i 
uppdrag att under 2017 använda 
5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder 
avseende elevhälsoarbetet i 
grundskolan 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2017–2019 att under 2017 
använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i 
grundskolan. 

Bemanningen utökades från hösten 2017. Arbetet med att skapa stabila team 
inom grundskolan genomfördes och sjösattes inför läsåret 2017/2018. Teamen 
utgår från fem geografiska områden och bygger på en tydlig röd tråd, en s.k. 
"barnväg", där teamen följer eleverna genom skoltiden, från yngre till äldre 
åldrar. 

Beslut om ny organisation för barn- och elevhälsa har fattats i syftet att bättre 
organisera resurserna utifrån ett barn- och elevperspektiv. Implementering har 
pågått våren 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2018–2020 fått i 
uppdrag att under 2018 använda 
26 mkr i generell utökning till 
framförallt grundskolans verksamhet 

Kommunfullmäktige har 2019-09-11 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan2018-2020 att under 2018 
använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans verksamhet för 
att möjliggöra höjda kunskapsresultat 

Utifrån befolkningsprognos tillfördes respektive verksamhet resurstillskott för 
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Politiska uppdrag Kommentar 

för att möjliggöra höjda 
kunskapsresultat. 

att bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. 15,9 mkr satsades för att höja 
kunskapsresultaten. 

Den generella utökningen för att höja kunskapsresultaten har använts i första 
hand till personella förstärkningar. Med anledning av lärarbristen är det främst 
inom övriga yrkeskategorier som satsningar gjorts. Samtliga högstadieskolor 
har under 2018 anställt socialpedagoger. Satsningen har avlastat lärarna med 
mycket av det sociala kringarbetet och kan därmed med större kraft ägna sig åt 
kunskapsuppdraget. Grundskolan har ökat sin bemanning på raster och icke 
lektionstid. Även satsningar på fler specialpedagoger och speciallärare har 
gjorts. 

Tre utvecklingsprojekt påbörjades under 2018 i syfte att höja elevernas 
kunskapsresultat och öka likvärdigheten inom huvudmannens skolor. Barn- 
och utbildning har deltagit i Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola, 
SKL:s projekt Skolanalys och Skola på vetenskaplig grund i samarbete med 
Chalmers/Mc Analytics i syfte att höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten inom och mellan skolor, samt stödja förskolechef/rektor i sitt 
pedagogiska ledarskap. 

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i 
uppdrag att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan 
(KF ÖS 9) 

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

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

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare. 
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 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 Upprätta ett lärcentrum 
inom vuxenutbildningen i 
samverkan med närliggande 
kommuner med fokus på strategisk 
kompetensförsörjning. Lärcentret 
ska erbjuda utbildning 
frångrundläggande utbildningsnivå 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att upprätta ett 
lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande kommuner 
med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 
utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad 
eftergymnasialnivå i nära samarbete med arbetsmarknaden och näringslivet, 
och matchning ska ske med företagens och kommunenskompetensförsörjning. 
 
Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 
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 Barn- och utbildningsnämnden 
 
  
 
 

 

Politiska uppdrag Kommentar 

till kvalificerad eftergymnasialnivå i 
nära samarbete 
medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning ska ske 
med företagens och 
kommunenskompetensförsörjning 
(KF ÖS 9) 

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. 

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

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att bibehålla lågt 
antal barn i barngrupperna. 
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. 

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) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 
 
Inom Barn- och utbildning är detta inget övergripande problem. De allra flesta 
erbjuds heltidstjänster och deltid som en möjlighet. 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr BUN 2020/00835  6 

Uppdrag till plan Integration 2030 från Barn och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att göra en 

fördjupad förstudie om förändrad skolstruktur för grundskolan vars syfte är att öka 

likvärdighet mellan skolor i Uddevalla kommun. Förvaltningen föreslår 

att uppdraget om att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet i grundskolan blir ett av 

Barn- och utbildningsnämndens bidrag till bilagan med politiska uppdrag för år 

2021 - 2022 till plan Integration 2030.  

 

En plan för att skapa en samlad verksamhet för lärlingsutbildning med 

Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola samt Arbetsmarknadsavdelningen i 

Uddevalla kommun har utarbetats, utifrån den statliga satsningen på lärlingsvux och till 

viss del utifrån gymnasieskolans utbildningsform Gymnasial lärlingsutbildning. Barn- 

och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta 

ett lärlingscentrum enligt ärendebeskrivningen under förutsättning att erforderlig 

finansiering kan säkras, samt att lyfta behov av finansiering för detta lärlingscentrum i 

ordinarie budgetdialog 2022-2024. Förvaltningen föreslår också att detta uppdrag blir 

ett av Barn- och utbildningsnämndens bidrag till plan Integration 2030:s bilaga med 

politiska uppdrag för år 2021–2022.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2021-02-18, Dnr BUN 2020/00835: 

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen om att föreslå politiska uppdrag som kan 

kopplas till Plan Integration 2030  

Brev Plan Integration 2030, 2020-12-16  

Plan integration 2030, 2020-12-09   

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27, Dnr BUN 2019/01214: 

Återrapport Förändring av grundskolans struktur  

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12  

Utredning av förändring av grundskolans struktur, 2020-02-10      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna 

till ökad likvärdighet i Uddevallas grundskolor genom förändrad skolstruktur  

  

att detta uppdrag skall ingå i plan Integration 2030:s bilaga med politiska uppdrag 

för 2021-2022 

 

att detta uppdrag finansieras inom ram 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 37 
 

att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att starta ett lärlingscentrum som 

ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 

Arbetsmarknadsavdelningen 

 

att detta uppdrag skall ingå i plan Integration 2030:s bilaga med politiska uppdrag för 

2021–2022 

 

att behov av finansiering lyfts i budgetdialogen 2022-2024. 
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Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren 

Telefon 0522-60 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Uppdrag till plan Integration 2030 från Barn- och 

utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att göra en 

fördjupad förstudie om förändrad skolstruktur för grundskolan vars syfte är att öka 

likvärdighet mellan skolor i Uddevalla kommun. Förvaltningen föreslår 

att uppdraget om att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet i grundskolan blir ett av 

Barn- och utbildningsnämndens bidrag till bilagan med politiska uppdrag för år 

2021 - 2022 till plan Integration 2030.  

 

En plan för att skapa en samlad verksamhet för lärlingsutbildning med 

Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola samt Arbetsmarknadsavdelningen i 

Uddevalla kommun har utarbetats, utifrån den statliga satsningen på lärlingsvux och till 

viss del utifrån gymnasieskolans utbildningsform Gymnasial lärlingsutbildning. Barn- 

och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta 

ett lärlingscentrum enligt ärendebeskrivningen under förutsättning att erforderlig 

finansiering kan säkras, samt att lyfta behov av finansiering för detta lärlingscentrum i 

ordinarie budgetdialog 2022-2024. Förvaltningen föreslår också att detta uppdrag blir 

ett av Barn- och utbildningsnämndens bidrag till plan Integration 2030:s bilaga med 

politiska uppdrag för år 2021–2022.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2021-02-18, Dnr BUN 2020/00835: 

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen om att föreslå politiska uppdrag som kan 

kopplas till Plan Integration 2030  

Brev Plan Integration 2030, 2020-12-16  

Plan integration 2030, 2020-12-09   

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27, Dnr BUN 2019/01214: 

Återrapport Förändring av grundskolans struktur  

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12  

Utredning av förändring av grundskolans struktur, 2020-02-10      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna 

till ökad likvärdighet i Uddevallas grundskolor genom förändrad skolstruktur  
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att detta uppdrag skall ingå i plan Integration 2030:s bilaga med politiska uppdrag 

för 2021-2022 

 

att detta uppdrag finansieras inom ram 

 

att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att starta ett lärlingscentrum som 

ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 

Arbetsmarknadsavdelningen 

 

att detta uppdrag skall ingå i plan Integration 2030:s bilaga med politiska uppdrag för 

2021–2022 

 

att behov av finansiering lyfts i budgetdialogen 2022-2024. 

 

Ärendebeskrivning 

Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen 

att höja kunskapsresultaten. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige och 

nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott gällande 

måluppfyllelsen.  

 

Inom Uddevalla kommun varierar resultaten mycket mellan skolorna. Ramneröds-

skolan är en av de skolor som har ett meritmedelvärde och en behörighetsgrad till 

gymnasieskolan långt under kommunens och rikets snitt. Att elever på olika skolor 

uppnår olika resultat i form av meritvärden och behörigheter, påverkar också föräldrars 

skolval vilket kan förstärka segregationen.   

 

I december 2019 gav Barn- och utbildningsnämnden förvaltningen i uppdrag att utreda 

en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till lokalmöjligheter och ökad likvärdighet. I 

samband med återredovisningen i februari 2020 gav nämnden förvaltningen i uppdrag 

att göra en fördjupad förstudie utifrån utredningens frågeställningar samt att arbetet med 

förstudien redovisas för nämnden löpande. Under utredningen gång har det alltmer 

tydliggjorts, att frågorna är komplexa och förändring i en del av grundskolan skapar 

effekter i hela grundskolan. Detta gör att det finns ett behov av helhetstänk för hur en 

ökad likvärdighet mellan Uddevallas grundskolor kan uppnås.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen planerar att skapa en samlad verksamhet för 

lärlingsutbildning i samverkan mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola 

samt Arbetsmarknadsavdelningen i Uddevalla kommun. Målen är att minska 

ungdomsarbetslösheten, minska antalet personer som uppbär försörjningsstöd, öka 

antalet personer som har en avklarad utbildning/examen/yrkesbevis, förbättra 

kompetensförsörjningen i regionen/närområdet samt att motverka segregationen.  
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Lärlingscentrum bygger på den kommunala vuxenutbildningens utbildning med 

vuxlärlingar och till viss del på gymnasieskolans utbildningsform Gymnasial 

lärlingsutbildning. Syftet med båda dessa utbildningar är att skapa alternativa sätt att gå 

en utbildning än den traditionellt skolbaserade. Lärlingsformen innebär ett nära och 

djupt samarbete mellan skola och arbetsliv. Lärlingen kommer ha en fot i arbetslivet och 

närmare till ett arbete att försörja sig på. Målgrupper skulle vara gymnasieskolans 

introduktionsprogram, Vuxenutbildningens yrkesutbildningar och sfi-studerande som 

kan kombinera språk- och yrkesutbildningar, arbetssökande via jobbcentrum, 

försörjningsstödstagare, unga som varken arbetar eller studerar samt medborgare som 

behöver omskolning för att kunna växla yrke.  

 

Begreppet Lärlingscentrum är en markering för att visa hur Uddevalla kommun, som 

sedan länge är framgångsrik med lärlingsutbildningar för gymnasieelever, nu samlar 

resurser och kompetens på en plats. Uddevalla vuxenutbildning är huvudansvarig i de 

formella processerna med att söka statsbidrag hos Skolverket och förstås antagningen av 

lärlingar, yrkeslärare, verkstäder med mera. Gymnasieskolan har sedan tidigare 

kompetensen att driva lärlingsutbildningar, lokaler, verktyg och yrkeslärare. 

Arbetsmarknadsavdelningen och Vuxenutbildningen jobbar till stor del mot samma 

målgrupp. Genom ett gemensamt lärlingscentrum kan verksamheterna också närma sig 

varandra för att på bästa möjliga sätt hitta bästa insats för eleverna. Att samordna 

kommunens resurser för arbetsmarknadsinsatser och utbildning säkerställer att 

människor får rätt insatser av rätt funktion. 

 

Ett lärlingscentrum fullt utbyggt kan bli ett nav för kompetensförsörjning i Uddevalla 

och vårt närområde. Genom samverkan med externa intresseorganisationer och olika 

branschorganisationer kan det skapas lärlingsutbildningar efter behov på 

arbetsmarknaden med högre träffsäkerhet. Lärlingsformen innebär att arbetsgivare och 

utbildningsanordnare delar på ansvar för rekrytering och utbildning. Det ger eleverna 

tillgång till den senaste tekniken och verkliga arbetssituationer. Arbetsgivare kommer 

kunna anställa nyutbildade som har en skräddarsydd utbildning för just dem. 

 

Planen är att verksamheten ska finnas i gemensamma lokaler, där det både finns 

gemensam personal på plats (lärlingskoordinator, värdar) samt funktioner från andra 

verksamheter som medverkar på deltid. Beräknad kostnad för att starta är 3,1 miljoner 

kronor, vilket sannolikt behöver täckas av kommunbidrag och därför ska lyftas i 

budgetdialog.  

 

Den 9 december 2020 antog kommunfullmäktige det långsiktiga strategiska dokumentet 

plan Integration 2030. I planen framgår att den ska kompletteras med en bilaga med 

politiska uppdrag, som ska förnyas varje mandatperiod. Uppdragen ska antas 

av respektive nämnd och sammanställs sedan av kommunledningskontoret inför 

kommunfullmäktiges beslut. Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas 

till planen, ska ske genom antagen styr- och ledningsmodell varje delår. Därtill behöver 
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det framgå i bilagan vad som är uppdragets syfte, hur resultatet ska mätas, vilken 

funktion som är ansvarig samt om uppdraget ska finansieras inom ram.   

Barn och utbildningsnämnden gav den 18 februari 2021 förvaltningen i uppdrag att till 

nämndens sammanträde i mars föreslå politiska uppdrag, inom ramen för den 

prioriterade delen av styrkortet, som kan kopplas till plan Integration 2030.  

 

Förvaltningen ser att ett utredningsuppdrag med syfte att öka likvärdigheten i 

grundskolan verkar i riktning mot den övergripande målsättningen i plan Integration 

2030; att minska segregationen. Uppdraget anknyter också till ställningstagandet om att 

stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet, samt att alla ska ges möjlighet 

till relevant utbildning och egen försörjning.    

 

Förvaltningen ser att ett uppdrag om att starta ett lärlingscentrum verkar i riktning mot 

den övergripande målsättningen i plan Integration 2030; att minska 

segregationen. Uppdraget anknyter också till ställningstagandet om att alla ska ges 

möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning, samt att nyanländas 

etableringstid ska förkortas.  

 

Kopplingen till Barn och utbildningsnämndens prioriterade del av styrkortet; uppdrag 

utifrån den övergripande strategin om en trygg och jämlik skola som skapar studiero 

och förbättrade studieresultat, är för båda uppdragen tydlig.  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 

Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola 

Kommunstyrelsen  

Utvecklare Arbetsmarknadsavdelningen Annette Jonasson  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr BUN 2020/00835  

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen om att föreslå 
politiska uppdrag som kan kopplas till Plan integration 2030 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att ta beslut om att koppla politiska 

uppdrag till det långsiktiga strategiska dokumentet plan Integration 2030. På så sätt 

synliggörs vad nämnden vill göra för att förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Beslut om 

detta måste enligt tidplan fattas senast i mars 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen 

föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på vilka 

befintliga eller nya politiska uppdrag som kan kopplas till plan Integration 2030. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Brev Plan Integration 2030 2020-12-16 

Plan Integration 2020-12-09 

Utkast bilaga politiska uppdrag 2021-2022 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i 

mars 2021 föreslå befintliga eller nya politiska uppdrag, inom ramen för den 

prioriterade delen av styrkortet, som nämnden kan koppla till plan Integration 2030. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2021-02-23 

Camilla Johansson (C), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-23 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2021-02-23 

Kvalitetsstrateg  

 



 
 

Brev 

 

1(2) 

2020-12-16 Dnr: KS 2019/00670 

 

Handläggare 

Utvecklare Annette Jonasson 

Telefon 0522-69 60 49 

annette.jonasson@uddevalla.se 

 

 

 

  

 

 

Kommunledningskontoret 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Brev Plan Integration 2030 
I september skickade Linnea Lindgren (nyanställd för uppdraget) ut ett brev med 

information om fortsatt process med Plan Integration 2030. Linnea avbröt sin tjänst i 

förtid, då hon gick till annan tjänst i kommunen. Jag, Annette Jonasson, ansvarig 

handläggare för Plan Integration 2030, tar därför över uppdraget med implementering 

och förankring i stället för Linnea. Detta tillsammans med projektassistent Annie 

Knutsson och avdelningschef Pia Strömsholm på arbetsmarknadsavdelningen.  

 

Plan Integration 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument framtaget på uppdrag av 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog dokumentet på mötet den 9 december 

2020, se bilaga. 

 

Tidplan 

Målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna anta första bilagan med politiska 

uppdrag på mötet i juni 2021. Innan dess ska bilagan behandlas i kommunstyrelsen och 

dess utskott Arbetsmarknads-och integrationsutskottet på möten i maj månad. 

Varje nämnd och styrelse för kommunala bolag och stiftelser, måste därför anta sina 

egna uppdrag senast 31 mars 2021. Dessa antagna uppdrag skickas sedan vidare till 

ärende KS 2019/00670 och undertecknad, så att bilagan hinner sammanställas och 

slutföras enligt tidplan. 

 

Det görs redan idag en rad olika aktiviteter och insatser som ligger i linje med viljan 

som presenteras i Plan Integration 2030. Problemet är att det inte går att se en samlad 

bild idag vad som görs. Därför ska politiska uppdrag antas varje mandatperiod, som 

tydligt visar vilka prioriteringar politikerna väljer att satsa på. Dessa politiska uppdrag 

kopplas till den antagna planen och en kommunövergripande redovisning görs av 

kommunledningskontoret varje delår. På detta sätt kan alla följa helhetsbilden över 

insatser på ett tydligt sätt.  

 

I Plan Integration 2030 finns nio strategiska ställningstaganden (se bilagor till detta 

brev). Dessa ska vara vägledande i framtagandet av politiska uppdrag. Uppdragen ska 

tala om HUR nämnden, styrelsen eller bolaget kommer att arbeta under 2021–2022, för 

att kunna påverka och bidra till den gemensamma målbilden som lyder: ”Förbättra 

integrationen genom att minska och motverka segregation och hedersrelaterat våld och 

förtryck”. 



 
 

Brev 
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2020-12-16 Dnr KS 2019/00670 

 

 

Uppdragen ska innehålla:  

Namn och 

beskrivning 

av det 

politiskt 

uppdraget 

Syfte med 

det 

politiska 

uppdraget 

Hur kommer 

uppdraget att 

följas upp? Mått, 

nyckeltal eller 

önskad effekt? 

(Beskriv startläge, 

samt hur ni 

kommer att mäta) 

Ansvarig funktion 

och/eller 

enhet/sektion/avdelning 

Kostnad. Inom ram 

eller om kostnaden 

kommer att lyftas i 

ordinarie budget och 

planeringsprocess. 

 

År 2021–2022 

Då första bilagan antas mitt i en mandatperiod, så kommer förmodligen många uppdrag 

att finansieras inom ram. Troligen kommer flera uppdrag formuleras utifrån insatser 

som redan görs idag, men som idag inte är ett formulerat uppdrag. Detta tillsammans 

med eventuella nya uppdrag kommer att utgöra denna bilagas politiska uppdrag. 

Vinsten blir att vi får en gemensam syn på vad som görs inom området och skapar en 

plattform för uppföljning och en samsyn kring kommande behov, samt bättre 

möjligheter till att samverka kring frågorna.   

Antagna uppdrag i denna bilaga, kommer sedan att gälla fram tills att nya uppdrag antas 

för mandatperioden 2023–2026.  

 

Processtöd - medverkan på möten (via inbjudan från er).                                                

Vi på kommunledningskontoret hjälper gärna till i processarbetet med att ta fram nya 

uppdrag. Jag Annette Jonasson deltar därför gärna på ert nämndsammanträde, utskott, 

styrelsemöte, ledningsgrupp, eller annan form av möte. Syftet är att jag på mötet kan 

vägleda, informera, svara på frågor och stötta er i arbetet med att ta fram nya politiska 

uppdrag för den första perioden år 2021–2022 (bokning i SN är redan gjord till den 20 

januari 2021).  

Inbjudan skickas till: annette.jonasson@uddevalla.se 

Ange: Datum, plats, vilket möte det gäller, hur många deltagare ni är, samt om ni har 

några särskilda önskemål om innehåll på mötet. 

 

Med vänlig hälsning 

Kommunledningskontoret 

 

Annette Jonasson 

Utvecklare 
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1. Inledning och bakgrund 
Inledning 

Plan Integration 2030 är ett långsiktigt strategiskt dokument.   

Planen är vägledande i arbetet för integration och innehåller en tydlig gemensam målbild, 

med strategiska ställningstaganden inom tre utpekade verksamhetsområden. Den 

övergripande målsättningen är att förbättra integrationen genom att minska segregationen och 

förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker i stor samverkan med 

övriga; så som myndigheter, näringsliv, organisationer och det civila samhället. 

Politiska uppdrag ska antas av kommunens olika nämnder och kommunala bolag och stiftelser 

vid varje ny mandatperiod. Uppdragen sammanställs i en bilaga, kopplat till detta strategiska 

dokument.  

   

Bakgrund                                                                                                                               

Från det globala till det lokala                                                                                         

Sverige har tillträtt de flesta konventioner om mänskliga rättigheter och ska vara ledande i 

genomförandet av Agenda 2030 och de 17 globala målen om hållbar utveckling1. Genom att 

på alla nivåer, från det globala till det lokala, sträva mot att uppnå dessa mål byggs 

tillsammans en värld med hållbara samhällen där mänskliga rättigheter efterlevs och 

respekteras. Detta krävs för att alla människor, oavsett bakgrund och livsvillkor, ska ges 

möjlighet till ett tryggt och meningsfullt liv.  

Kommunens vision är bland annat att alla i Uddevalla ska känna sig välkomna, må bra och ha 

framtidstro. Mångfald och tolerans stimulerar till hållbar utveckling. All verksamhet i 

kommunen bygger därmed på ovan nämnda konventioner och övertygelsen om att det är 

tillsammans som vi bygger ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Genom 

att ta lokalt ansvar i centrala frågor rörande hållbar utveckling, tar kommunen samtidigt sitt 

ansvar att bidra till de nationella, regionala och globala hållbarhetsmålen2. 

 

 

 
1 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030, Migrationsverket 
2 UNDP - De globala målen 
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2. Omvärldens påverkan                                                                                                               
I slutet av 2019 var 79,5 miljoner människor på flykt från krig, förföljelse och konflikt3. Det 

är den högsta siffran som UNHCR någonsin har uppmätt under sina 70 år som flyktingorgan. 

Regleringsbrev, utlännings- och medborgarskapslagen, förordningar och flera internationella 

överenskommelser och konventioner styr mottagandet av en asylsökande.  

Sverige har antagit en handlingsplan för agenda 2030. Här finns målet för 

integrationspolitiken beskrivet på följande sätt: ”Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 

för alla, oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Det gäller såväl kvinnor som män och uppnås 

främst genom generella åtgärder för hela samhället, vilket innefattar åtgärder inom områden 

som arbetsmarknad, utbildning, hälso- och sjukvård samt bostadsbyggande. Det kräver också 

särskilda insatser för att fler nyanlända snabbare och bättre ska komma in i arbets- och 

samhällslivet. Samhället ska möta nyanlända och erbjuda kunskap och dialog om det svenska 

samhället. Samhällets stöd, men också förväntningar byggda på normer som jämställdhet och 

jämlikhet, ska göras tydliga för att ge alla en plats i det fortsatta samhällsbygget.” 4 

 

Uddevalla har haft ett organiserat flyktingmottagande sedan i mitten av 80-talet. Invånare med 

en bakgrund som flykting, utgör den största andelen bland dem med utländsk bakgrund. 

(Utländsk bakgrund = utrikes född + svensk född med båda föräldrarna utrikes födda). Om 

ökningen invånare med utländsk bakgrund fortsätter i samma takt som de sista 10 åren, så 

kommer troligen ca 30 % av Uddevallas invånare att ha utländsk bakgrund år 2030.  

 

 

3. Syfte och mål 
I ett arbete kring integration måste hänsyn tas till att världen och samhället ständigt är i 

förändring och med det följer förändrade förutsättningar. Hänsyn måste även tas till frågans 

komplexitet och förstå att lyckad integration kan visa sig om ökad sysselsättning men även 

bättre fysisk och psykisk hälsa. Med andra ord går det inte att måla en helt färdig bild av 

lyckad integration och hur den ser ut om tio år, men det går att ha tydliga utgångspunkter som 

forskning och erfarenhet visar är viktiga områden att fokusera på.  

 

Syftet med detta strategiska dokument är att lyfta dessa områden och låta dem visa åt vilken 

riktning integrationsarbetet ska utvecklas de kommande åren. Integrationen ska förbättras 

genom att minska segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och 

förtryck. Detta genom att arbeta inom verksamhetsområdena:  

➢ boende och trygghet  

➢ arbete och studier  

➢ demokrati  

 

Tidigt förebyggande arbete ska genomsyra arbetet inom samtliga verksamhetsområden, 

liksom brottsförebyggande arbete och arbete för en förbättrad hälsa. 

 

 
3 UNCHR - FN:s flyktingorgan 
4 Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030 
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3.1 Integration, Segregation och Hedersrelaterat 

våld och förtryck 

Integration: 
Integration kopplas ofta ihop med insatser som ges till nyanlända invandrare som kommit till 

landet som flyktingar. Integration är dock ett betydligt större begrepp än så. Att ”integrera” 

definieras av Svenska Akademiens ordlista som att förena eller sammanföra till en helhet. 

Uddevalla kommun har därför valt att se integration som avsaknaden av segregation. Genom 

att arbeta för att minska segregationen och utanförskapet och arbeta med att förebygga och 

bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så kommer vi att nå en bättre integration.  

Segregation: 
Segregation handlar om att människor lever och verkar separerade från varandra. Det kan 

handla om uppdelning utifrån socioekonomisk status, etnicitet eller demografi (till exempel 

ålder eller kön). Denna åtskillnad innebär att det blir koncentrationer av människor med 

liknande bakgrund till exempel på arbetsmarknaden, i bostadsområden och i skolor. 

Socioekonomisk segregation anses bäst förklara uppkomsten av segregationsmönster i 

Sverige. Socioekonomisk segregation betyder att människor som tillhör olika social-, 

inkomst- och yrkesgrupper lever sina liv skilda från varandra och därmed får olika 

förutsättningar. 

Segregationen påverkar hela samhället. Det är inte ett bostadsområde, en stadsdel eller en 

skola som är segregerad, utan hela kommuner och regioner. Det brukar kallas att 

segregationen är relationell. Att segregationen är relationell innebär också till exempel att 

utvecklingen i olika skolor och bostadsområden påverkar varandra.5 

Hedersrelaterat våld och förtryck: 
Hedersrelaterat våld och förtryck bygger på starkt patriarkala och heteronormativa 

föreställningar. Våld och begränsningar i hederns namn tar sig specifika uttryck och 

kännetecknas bland annat av att individens intressen anses vara underordnade familjens, att 

individens handlingar i hög grad anses påverka hela familjens anseende och att individens 

sexualitet är hela familjens angelägenhet. 

Kontroll av flickor och kvinnor i hederns namn sträcker sig från begränsningar i vardagen i 

fråga om klädsel, umgänge och fysisk rörelsefrihet – men även när det gäller val av 

utbildning, jobb, äktenskap eller skilsmässa. Även unga män kan bli gifta mot sin vilja och 

hbtq-personer kan betraktas som hot mot familjens heder. 

Ökad segregation kan förstärka hedersnormer i ekonomiskt utsatta områden.6 

 

De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli bestraffade. De kan bli 

utfrysta, hotade och misshandlade. För en del medför ett ställningstagande mot familjens 

normer och värderingar så stora risker att de måste lämna sina familjer och i vissa fall helt och 

hållet bryta med dem.7 

 

 
5 Delmos - Delegationen mot segregation 
6 Regeringen – En nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck 
7 Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck 
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3.2 Strategiska ställningstagande inom utpekade 

områden 
För att nå den övergripande målsättningen med att förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, så behöver vi 

arbeta inom samma utpekade områden.  

Inom varje verksamhetsområde finns sedan antagna strategiska ställningstaganden, som 

beskriver vad det är som ska uppnås. Dessa ställningstaganden ska vara vägledande för 

samtliga nämnder och kommunala bolag och stiftelser, när de sedan beslutar om hur de under 

mandatperioden ska arbeta för att bidra till den gemensamma målbilden.  

I arbetet med Plan Integration 2030, så finns det konventioner, lagar och överenskommelser 

som måste tas hänsyn till och implementeras i arbetet. I bilden nedan finns några av dem i den 

ram som omger bilden.  
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Boende och Trygghet:  

 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Alla ska ha tillgång till ett rimligt boende på lika villkor, med en trygg närmiljö. 

➢ Kommunen ska bestå av attraktiva och likvärdiga bostadsområden med välkomnande 

offentliga miljöer.  

➢ Alla ska kunna känna sig trygga och kommunen siktar därför mot nolltolerans av 

kriminalitet.  

 

Boendet och den offentliga miljön har stor betydelse för att motverka utanförskap och 

segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer, både för dem som 

lever och verkar där och för besökare. Ett tryggt och bra boende är ett grundläggande behov. 

Möjligheten till egen bostad är viktigt för att kunna etablera sig i ett samhälle. Boendeformer 

som främjar kontakten mellan olika grupper underlättar integrationsprocessen.  

Segregationen och trångboddheten är tyvärr en verklighet som vi lever i idag. De 

socioekonomiska klyftorna och boendesegregationen ökar. Många invånare känner sig inte 

delaktiga i samhället. Att växa upp i ett område med stora socioekonomiska utmaningar, kan 

bidra till att framför allt ungdomar, identifierar sig med ett utanförskap. Under sådana 

omständigheter ökar risken för en gradvis övergång till kriminalitet.  

 

Arbete och Studier: 

  
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Stärka barn och ungas möjligheter till en bra start i livet. 

➢ Alla ska ges möjlighet till relevant utbildning och egen försörjning. 

➢ Nyanländas etableringstid ska förkortas.  

 

En viktig förutsättning för ett demokratiskt och inkluderande samhälle, är att alla människor 

som kan, har ett arbete att gå till. Detta underlättar möjligheten till ett tillfredställande 

vardagsliv, vilket i sig bidrar till människors utveckling och delaktighet. 

Ett arbete med egen försörjning är centralt för individens känsla av självständighet, trygghet 

och delaktighet. Det är viktigt att satsa på jämställda insatser.  

En nära samverkan med Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet fyller en viktig 

funktion, liksom arbetet med det civila samhället.  

Utbildning är nödvändig för att kunna förverkliga sina personliga mål. Utvecklingen i 

samhället innebär att minst gymnasieutbildning krävs för att få ett arbete. Även högre 

utbildning och språkkunskaper har blivit allt viktigare för inträdet på arbetsmarknaden. Tidiga 

insatser för att ge barn och unga goda förutsättningar att klara grundskolan och gymnasiet 

betyder mycket för deras välmående och möjlighet till framtida försörjning och god hälsa. 
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Demokrati: 

 
 

Strategiska ställningstaganden:  

➢ Förtroendevalda politiker deltar aktivt för utövande av demokrati och medinflytande 

på jämlika villkor. 

➢ Utveckla, skapa och stötta en variation av mötesplatser och tillgängliga offentliga 

miljöer.    

➢ Alla former av hedersrelaterat våld och förtryck ska förebyggas och bekämpas. 

 
Samverkan mellan kommun och civilsamhälle är viktig för att ta del av varandras kompetens 

och erfarenheter. Genom samverkan kan vi stärka demokratin och engagemanget i samhället 

samtidigt som det skapar inkludering, samt skapar en gemensam samhällsutveckling.   

Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna 

individens möjligheter till inflytande, samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för 

de mänskliga rättigheterna. De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och 

envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och 

lika i värde och rättigheter. För att ett samhälle ska fungera harmoniskt är det viktigt att dess 

invånare delar grundläggande normer och värderingar och att skadliga strukturer förebyggs 

och motverkas. För att nå en bra harmoni i samhället, ska utgångspunkten vara att alla 

invånare, oavsett förmåga och eventuella hinder, kan bidra och behövs till 

samhällsutvecklingen.  

 

4. Genomförande och kommunicering  
Styrande majoritet utgår från innehållet i det strategiska dokumentet när de utformar 

mandatperiodens politik.  Politiska uppdrag antas av kommunens olika nämnder och 

kommunala bolag och stiftelser vid varje ny mandatperiod. De olika professionerna beskriver 

uppdragens påverkan på den gemensamma målbilden. Mått eller nyckeltal beskrivs, samt om 

uppdragen görs inom budgetram, eller om medel kommer att begäras genom ordinarie budget-

och planeringsdialog. Uppdragen sammanställs sedan utav kommunledningskontoret i 

mandatperiodens aktuella bilaga. Bilagan beslutas slutligen av kommunfullmäktige.  

Både detta strategiska dokument Plan Integration 2030 och dess bilaga med politiska 

uppdrag, ska vara väl kända i kommunen. Dokumenten kan med fördel spridas brett till olika 

arbetsplatser och mötesplatser i kommunen. Kommunstyrelsen är ansvarig för att hålla 

dokumenten levande genom ansvarigt beredande utskott eller liknande. Dokumenten ska vara 

lätta att hitta på kommunens hemsida.  

 

5. Uppföljning och utvärdering/analys  
Uppföljning av uppdrag och övriga insatser som kopplas till planen, följs upp genom antagen 

styr och ledningsmodell genom VUV-IT (verksamhetsutveckling IT-stöd) varje delår. Varje 

nämnd, samt kommunalt bolag och stiftelse, ansvarar för att beskriva och analysera utfallet av 

utfört uppdrag. Vid årsbokslut görs en summering av insatserna. Vid behov kallar ansvarigt 

beredande utskott eller liknande, övriga nämnder, kommunala bolag och stiftelser för dialog i 
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ämnet. Detta för att kunna samla in ett eventuellt utvecklingsbehov och för att kunna summera 

en mer beskrivande analys av arbetet. Samma sak gör tjänstepersonerna tillsammans med 

olika ledningsgrupper, referensgrupper och nätverk. 

6. Revidering  
Plan Integration 2030 revideras om innehållet av någon anledning inte längre är aktuell och 

måste uppdateras. 

 

7. Källförteckning 
 

Delmos - delegationen mot segregation. https://www.delmos.se/                                    

(hämtad 2020-11-04) 

Länsstyrelsen Östergötland – Hedersförtryck. www.hedersfortryck.se 

(hämtad 2020-11-04) 

Regeringen - Handlingsplan Agenda 2030. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/ 

(hämtad 2020-11-04) 

Regeringen – En nationell strategi för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive 

hedersrelaterat våld och förtryck. www.regeringen.se 

https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-

fortryck/                                                                                                                              

(hämtad 2020-11-04) 

UNDP - De globala målen. https://www.globalamalen.se 

(hämtad 2020-11-04) 

UNHCR – FN:s flyktingorgan. https://www.unhcr.org/neu/se 

https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019                                                 

(hämtad 2020-11-04) 

 

 

Besöksadress 

Varvsvägen 1 
 
Postadress:  
Uddevalla kommun 
451 81 Uddevalla 

 

Telefon: 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 

https://www.delmos.se/
http://www.hedersfortryck.se/
http://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/rapporter/2018/06/handlingsplan-agenda-2030/
http://www.regeringen.se/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/
https://www.globalamalen.se/
https://www.unhcr.org/neu/se
https://sverigeforunhcr.se/blogg/flyktingar-varlden-2019
http://www.uddevalla.se/
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Återrapport Förändring av grundskolans struktur 

Sammanfattning 

Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen att höjda 

kunskapsresultaten i grundskolan. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige och 

nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott gällande 

måluppfyllelsen – trots stora kompensatoriska insatser. Barn- och utbildnings-

förvaltningen beskriver i denna utredning en omvärldsanalys, hur Uddevallas elev-

strömningar ser ut idag fördelat på antalet högstadium samt ger fler frågeställningar till 

fördjupade studier.  Många kommuner och fristående huvudmän satsar idag på större 
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Återrapport Förändring av grundskolans struktur 

Sammanfattning 

Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen att höjda 

kunskapsresultaten i grundskolan. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige och 

nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott gällande 

måluppfyllelsen – trots stora kompensatoriska insatser. Barn- och utbildnings-

förvaltningen beskriver i denna utredning en omvärldsanalys, hur Uddevallas elev-

strömningar ser ut idag fördelat på antalet högstadium samt ger fler frågeställningar till 

fördjupade studier.  Många kommuner och fristående huvudmän satsar idag på större 

enheter för att på så vis öka samordningsvinster och resursutnyttjande. Margeretegärdes 

placering i närheten av Uddevalla gymnasium kan ge flera möjligheter. Vidare beskriver 

utredningen hur eleverna idag fördelas på de fem högstadieskolorna, samt hur många 

elever som idag studerar på Margeretegärde på IM-programmet. Resultatet av 

utredningen är att många frågor kring detaljer återstår och att djupare studier är 

nödvändiga innan nämnden kan fatta beslut om en förändrad struktur för grundskolan.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12 

Utredning av förändring av grundskolans struktur       

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna Utredning av förändring av grundskolans struktur,  

 

att ge Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad förstudie 

utifrån utredningens frågeställningar samt  

 

att arbetet med förstudien redovisas för nämnden löpande       

 

 

Staffan Lindroos Anna Kern 

Förvaltningschef Planeringsstrateg  

Skickas till 

Grundskolekontoret  

Gymnasiekontoret  

Berörda rektorer  
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Planeringsstrateg Anna Kern 
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Barn och utbildning 

Förvaltningskontoret 

administration 

Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45181  UDDEVALLA Stadshuset Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post barnutbildning@uddevalla.se  

Utredning av förändring av grundskolans struktur  

 

1. Bakgrund 

Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen att höjda 

kunskapsresultaten i grundskolan. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige 

och nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott 

gällande måluppfyllelsen – trots stora kompensatoriska insatser. 

Både Hovhultsskolan och Ramnerödsskolans 7-9-verksamhet skulle - i ett bästa 

scenario- kunna brytas upp och eleverna placeras i mer heterogena elevgrupper. 

Genom ett långsiktigt strategiskt arbete som påbörjas omgående kan effekter nås som 

skulle innebär mindre segregerade skolmiljöer och en resursfördelning som mer 

effektfullt kan gynna likvärdig skola och därmed högre måluppfyllelse. 

I Sverige har alla idag möjlighet att fritt välja skola – både till kommunala samt 

fristående skolor. Mer och mer forskning visar idag på att detta system bidrar till en 

ökad skolsegregation nationellt. Detta ses också tydligt i Uddevalla kommun där 

vårdnadshavare alltmer gör medvetna val av skola. I Ramnerödsskolans fall söker sig 

fler och fler vårdnadshavare sig från skolan beroende på skolans negativa rykte och 

det omgivande samhällets bild av verksamheten.  

Ett friställande av lokalerna i HCB öppnar unika möjligheter för skolverksamheten i 

Uddevalla kommun. Detta kan innebära att barn- och utbildningsnämnden kan fatta 

beslut om en mycket kraftfull åtgärd för att bryta en etablerade skolsegregationen.  

Förvaltningen bedömer att lokalerna i HCB möjliggör att gymnasieskolans verksamhet 

i Margretegärdeskolan kan omlokaliseras. Idag är detta skolhus renodlat mot 

gymnasieskolans IM-program (Introduktionsprogram) som består av elever som inte 

klarat att komma på nationella program. En omlokalisering till HCB kan innebära att 

möjligheten till en mer blandad verksamhet uppstår.  

Grundskoleutredningen visar på ett framtida behov av en centralt belägen grundskola. 

I det fall Margretegärdeskolan frigörs kan dessa lokaler disponeras av grundskolan, 
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vilket då innebär en fullgod central grundskola under den period då de långsiktiga 

lokalfrågorna utreds och beslutas. 

Förvaltningen bedömer även att genomförandet av en ny struktur inom grundskolan 

ger möjlighet att lämna andra lokaler och därmed sänka lokalkostnader och skapa en 

mer optimerad lokalanvändning. Detta behöver utredas vidare. 

 

2. Syfte och mål 

Denna utrednings syfte är att belysa de frågeställningar som nämnden beslutade med 

anledning av sitt inriktningsbeslut för en ny skolstruktur för grundskolan i Uddevalla. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 191210 följande (§154 Dnr BUN 

2019/01214): 
 

att   

ge förvaltningen i uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till 

lokalmöjligheter i HCB samt Margretegärdeskolan 

 

att 

ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att göra nödvändiga 

revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, förskolan samt gymnasieskolan 

 

att 

ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, göra nödvändiga revideringar i 

investeringsplanen 

 

att 

ge förvaltningen i uppdrag att återredovisa arbetet vid nämndens sammanträde i 

februari 2020 

 

 

3. Utredning 

Nämndens beslut vid sammanträdet 191210 var att ge Barn- och 

utbildningsförvaltningen i uppdrag att i enlighet med att-satserna ovan, utreda 

möjligheter till en ny skolstruktur, samt göra nödvändiga revideringar i 

lokalförsörjningsplaner såväl som investeringsplaner och redovisa arbetet vid 

nämndens sammanträde i februari 2020. 

Denna första utredning kan på grund av tidsskäl inte återge några detaljer kring de 

första frågeställningarna utan endast på övergripande nivå beskriva de förutsättningar 

som Barn- och utbildningsförvaltningen kan se idag, samt redogöra för en 
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omvärldsanalys och bidra med ytterligare frågeställningar. 

Uddevalla kommun har i sin investeringsplan en önskad centrumskola, som skall 

byggas i syfte att öka kapaciteten utifrån befolkningsökningen. I samband med att 

lokalerna för HCB sägs upp och att gymnasiet kan ta dem i besittning ges nya 

möjligheter för gymnasiet att organisera sin undervisning i byggnaden Sinclair på 

Östergatan 18 i Uddevalla. 

Margeretegärde hyser idag 274 (av totalt 333) elever på IM-programmet och när 

gymnasiet får tillgång till hela Sinclair möjliggörs en annan schemaläggning för elever 

och personal. Margeretegärde kan därför bli disponibel för grundskolan och därmed 

avlasta den ”trångboddhet” som nu råder. 

För att möjliggöra denna förändring i skolstruktur krävs ytterligare fördjupade 

kunskaper kring ekonomi, personal, lokalytor, elevströmningar och 

upptagningsområden samt risk- och konsekvensanalyser.  

Sedan inriktningsbeslutet fattades i december har Barn- och utbildningsförvaltningen 

gjort följande sammanställning utifrån följande rubriker:  

 Omvärldsanalys – exempel från andra kommuner 

 Uddevallas skolor och elevströmningar idag 

 Frågeställningar för fördjupade förstudie 

 

Omvärldsanalys 

Flera kommuner i Sverige har idag ett högstadium lokaliserat i direkt anslutning till 

eller mycket nära en gymnasieskola. Genom att bygga grundskolans senare år intill 

befintlig, eller ny gymnasieskola så möjliggörs samlokaliseringsvinster i form av 

lokalutnyttjande samt möjligheter till att gemensam schemaläggning och personal. 

Vidare förespråkar man möjligheter till elevers lärande och där grundskolan-, 

respektive gymnasieskolan kan erbjuda stöd och hjälp för elever som antingen har 

kommit långt i ämnena eller behöver extra stöd med grunderna. 

Det har i vissa kommuner framförts oro från medborgare kring att yngre tonåringar 

vistas i samma miljöer som äldre tonåringar, en debatt som på många vis liknar den 

som ibland finns gällande F-9-skolor. 

Erfarenheterna från professionellt håll är dock att de äldre eleverna ofta månar om de 

yngre och att i den mån kränkningar äger rum, oftare sker i grupper där elever är 

jämnåriga. Det finns exempel på fristående skolor i Sverige som har hela utbildningen 

i ett campus, där F-9 och gymnasium ligger i direkt anslutning till varandra. I Lunds 
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kommun har man så sent som i december 2019 fattat beslut om att samlokalisera den 

nya gymnasieskolan Heddagymnasiet, med en grundskola.1  

I Nacka är arbetet i full gång med att bygga en skola från förskoleklass till och med 

gymnasiet.2  

Inte bara kommuner ser möjligheter med att bygga grundskola och gymnasium i 

anslutning till varandra. Fridaskolan, som även är etablerad i Uddevalla, planerar för 

ett gymnasium i direkt anslutning till sin grundskola i Mölnlycke utanför Göteborg.3 I 

Sundbyberg öppnade i höstas Stiftelsen Viktor Rydbergs grundskola 7-9 sina portar 

för gymnasieelever och kommer de närmaste åren att succesivt öka sitt elevantal. 

Skolan kommer att organiseras utifrån ett åk 7 – gymnasiet-perspektiv och kommer 

fullt utbyggt att rymma 1100 elever.4 

Inom stadsplaneringen konstaterar man att det fria skolvalet, befolkningsökningen och 

kommuners ekonomi är parametrar som påverkar hur och var skolorna byggs i 

samhället. Boverket beskriver i en rapport från 2017, ”Skolans nya plats i staden”, hur 

kommunernas huvudstrategi är att bygga större skolor i kombination med en kompakt 

stadsutveckling. Högstadieskolorna lokaliseras i högre grad i centrala lägen, medan 

perifera stadsdelar undviks. En vanlig intention enligt denna utredning är att 

samutnyttja lokaler och parkmark utifrån krav på effektivisering. Rapportens 

övergripande slutsats är att dessa ambitioner kan bli bättre integrerad med den 

strategiska fysiska planeringen.5 

Förutom perspektivet på fysisk placering och möjligheter kring samutnyttjande av 

lokaler och personalresurser sätts även fokus på vissa elevers sårbarhet vid övergång 

mellan grundskola och gymnasium.  

Elevernas resultat på gymnasiet beror till stor del hur de lyckats i grundskolan och 

övergångarna mellan grundskola och gymnasium kan vara problematiskt för en del 

tonåringar. Då ställs stora krav på både den avlämnande grundskolan och den 

mottagande gymnasieskolan för att eleverna skall få bästa möjliga start på 

gymnasieåren. 

Denna styrkedja uppmärksammas på fler och fler håll i skolsverige, då den andel 

elever som misslyckas på gymnasiet riskerar att hamna i ett utanförskap både 

                                                 
1 https://www.lund.se/utbildning--forskola/gymnasieskola/ny-gymnasieskola/ 

 
2 https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2017/05/ny-skola-for--1-300-elever-borjar-byggas 

 
3 https://www.gp.se/nyheter/västsverige/ny-gymnasieskola-startar-i-mölnlycke-nästa-år-1.18773351 

 
4 https://mitti.se/nyheter/vaxer-sundbybergs-gymnasium/?omrade=sundbyberg 

 
5 Boverket ”Skolans nya plats i staden – kommuners anpassning till skolvalet och urbana stadsbyggnadsprinciper”, 

Rapport 2017:16  

https://www.lund.se/utbildning--forskola/gymnasieskola/ny-gymnasieskola/
https://www.nvp.se/Arkiv/Artiklar/2017/05/ny-skola-for--1-300-elever-borjar-byggas
https://www.gp.se/nyheter/västsverige/ny-gymnasieskola-startar-i-mölnlycke-nästa-år-1.18773351
https://mitti.se/nyheter/vaxer-sundbybergs-gymnasium/?omrade=sundbyberg
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ekonomiskt och socialt. I Tierp har man exempelvis sett över den inre organisationen 

mellan grundskola och gymnasium för att öka elevers möjligheter till goda skolresultat 

på gymnasiet.6 

Uddevallas skolor och elevströmningar idag 

Idag har Uddevalla kommun fem högstadieskolor, varav en skola är en 6-9-skola. De 

har idag 1644 elever i årskurs 7-9 (åk 6 är inte inräknad då den tillhör mellanstadiet). 

För enkelhetens skull är skolornas sammanställning i följande tabell baserade på 

fördelningen av åk 7-9 och inte utifrån enhet. Västerskolan har till exempel två 

enheter. 

 

Skola Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt 

per 

skola 

Levererande skolor 

Linnéaskolan 85 77 92 254 Ljungskile, Forshälla 

Norgårdenskolan 7-

9 

151 142 161 454 Bokenäs, Hogstorp, 

Herrestad, Norgården F-6 

 

Ramnerödsskolan 65 80 84 229 Norrskolan, Dalaberg och 

Hovhult 

 

Sommarhemsskolan 

7-9 

 

120 112 116 348 Lane-Ryr, Äsperöd och 

Sommarhemmet F-6 

Västerskolan 7-9 130 111 118 229 Unneröd, Sandersdal 

Totalt antal elever 551 522 571 1644  

Idag är lokalbehovet stort på samtliga skolor utom Ramnerödsskolan. Antalet elever 

förväntas öka de närmaste åren, för att senare minska något, men i takt med att 

inflyttningen ökar till Uddevalla kommun förväntas prognoserna för framtiden att vara 

i underkant. 

 

 

 

                                                 
6 https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/en-valmaende-skola-bygger-pa-tillit/ 

 

https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/nyheter/nyheter/en-valmaende-skola-bygger-pa-tillit/
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Resultat och demografi 

Skolorna ovan redovisar olika resultat både mellan skolor och emellanåt mellan 

årskullar. Andelen elever som inte når gymnasiebehörighet och därför hänvisas att gå 

på IM-programmet första året på gymnasiet är 19 procent. Uddevalla kommun ligger 

därmed i snitt i jämförelse med andra kommuner i landet. När skolorna jämförs inom 

Uddevalla kommun så visar det sig att bostadssegregationen ofta sammanfaller med 

elevernas resultat, men det är inte så enkelt att det är en orsak som påverkar elevernas 

betyg.  

Skolinspektionen har i sin rapport ”Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens 

negativa effekter i skolväsendet”, konstaterat följande: ”Skillnaderna mellan de högst och lägst 

presterande eleverna har blivit större såväl mellan skolor som mellan grupper av elever, ibland på 

en och samma skola. I den senaste PISA-rapporten bedömer dock Skolverket att spridningen 

mellan skolor med avseende på elevers socialekonomiska bakgrund (skolsegregationen) är liten i 

Sverige, vid en internationell jämförelse.”7 Samtidigt beskriver rapporten hur flera kommuner 

aktivt arbetat med ekonomiska resursfördelningsmodeller för att kompensera för de faktorer som 

kan påverka elevernas skolresultat. Förutom de ekonomiska satsningar som gjorts så redovisar 

rapporten exempel på kommuner som på andra sätt försökt att motverka bostadssegregationens 

effekter. Det har exempelvis handlat om att kommunen förändrat upptagningsområde till närmaste 

skola i samband med nybyggnation eller ombyggnation av skola. 

 

Resultaten kring dessa insatser har dock varit svåra att mäta då dessa förändringar gjorts samtidigt 

som man även satsat på andra insatser, som tex mer språkinriktad undervisning. 

Sammanfattningsvis visar Skolinspektionens rapport att kommunerna förvisso är ambitiösa i sina 

insatser, men att analysen av resultatet många gånger är bristfälligt. Få kommuner uppger 

exempelvis vad som möjliggörs genom mindre undervisningsgrupper eller om dessa grupper är 

avsedda för mer specifika elevgrupper, eller del av generella insatser. 

Behov av fördjupande förstudier 

Då detta endast är en mycket övergripande bild av nuläget så konstaterar barn- och 

utbildningsförvaltningen att det finns behov av att göra en fördjupad studie kring 

möjligheterna att låta Margeretgärde utgöra den centrumskola som efterfrågats. 

Följande frågeställningar behöver klargöras: 

 Margeretegärdes kapacitet behöver bedömas 

 HCB:s kapacitet behöver bedömas 

 Investeringsplanen behöver ses över 

                                                 
7 Skolinspektionen, ”Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet”, 

Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 
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 Ekonomisk påverkan behöver utredas 

 Behov av ombyggnationer behöver fastställas  

 Behov av specialsalar, matsal samt idrottssal behöver klargöras 

 Elevers upptagningsområde behöver ses över 

 Gymnasiets möjligheter till schemaläggning och resursfördelning 

 Grundskolans möjligheter till schemaläggning och resursfördelning 

 Grundskolans och gymnasiets möjligheter till samlokalisering/samordning  

 Hur Margeretegärde påverkar de andra högstadieskolorna  

 Hur skolstrukturen påverkar de skolor som levererar till högstadiet, det vill 

 säga låg- och mellanstadiet 

 Vilka möjligheter som öppnas för grundskolan respektive gymnasiet 

 Vilka utmaningar som behöver lösas 

 Vad forskningen visar är gynnsamma effekter av önskad skolstruktur 

 Tidsperspektiv behöver klargöras 

 

Av svaren på frågeställningarna ovan kan säkert ytterligare frågor uppkomma, 

vilket betyder att det kommer att krävas en fördjupad förstudie kring en förändrad 

skolstruktur innan erforderliga beslut kan fattas. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr BUN 2020/01284  7 

Huvudmannen Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk 
förening ansökan om godkännande att utöka sin verksamhet 
med ytterligare en enskild förskola och ett enskilt fritidshem  

Sammanfattning 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening (nedan föreningen), 

organisationsnummer (769609–8073) bedriver enskild förskola i området Åh sedan 

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

bedriva enskild förskola.    

 

Föreningen har ansökt om beviljande av bidrag för att utöka sin verksamhet med 

ytterligare en förskola och ett fritidshem i lokaler som tillhör Svenska kyrkan, 

Ljungskile församling, med fastighetsbeteckningarna Forshälla 1:5 och Forshälla 1:7.  

 

I de aktuella lokalerna bedriver Svenska kyrkan, Ljungskile församling (nedan 

församlingen) idag Prästgårdens förskola.   

 

Svenska kyrkan, Ljungskile församling har emellertid beslutat att Prästgårdens 

förskolans verksamhet ska upphöra 2021-07-31. I samband med detta avslutas även 

fritidshemsverksamheten som kyrkan bedriver. Denna verksamhet finns dock i 

Ljungskile centrum.    

 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening har erbjudits att hyra lokalerna I 

Forshälla av Svenska kyrkan. Föreningen har inte för avsikt att hyra lokalerna i 

Ljungskile centrum där fritidshemsverksamheten för närvarande bedrivs.  

 

Förskolan Lustträdgården beräknar att starta den utökade verksamheten i förskolan och 

fritidshemmet 2021-08-01 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats.  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-03 

Ansökan från Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening med bilagor 

Kompletterande uppgifter till ansökan 2021-02-19, 2021-03-01 och 2021-03-02 

Protokoll efter digitalt möte med Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening 

och Svenska kyrkan, Ljungskile församling 2021-02-04 

Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående förskola 

Regelverk för ansökan om godkännande av enskilt fritidshem 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

  

att Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, organisationsnummer 

(769609–8073), beviljas godkännande att utöka sin verksamhet i form av ytterligare en 

enskild förskola i Uddevalla kommun. 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 38 

  
att Förskolan Lustträdgården på Åh, ekonomisk förening, organisationsnummer 

(769609–8073), beviljas godkännande att bedriva enskilt fritidshem i Uddevalla 

kommun 

 

att beslutet gäller under förutsättning att verksamheten i förskolan och fritidshemmet 

bedrivs i enlighet med ansökan, gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk från 

kommunen och andra myndigheter. 

 

att beslutet gäller under förutsättning att Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk 

förening bedriver verksamheterna i lokaler med fastighetsbeteckningarna Forshälla 1:5 

och Forshälla 1:7 som är belägna bredvid Forshälla kyrka i Uddevalla kommun, och att 

verksamheten startar senast ett år efter att beslutet har fattats samt.  

 

att Uddevalla kommun kommer att ta ut en avgift om 15 000 kr av huvudmannen 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, organisationsnummer (769609–

8073), avseende utökning av befintligt godkännande för förskola samt godkännande att 

bedriva fritidshemsverksamhet i enlighet med Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2019-09-11 § 183  
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Handläggare 

Utredare Anders Bengtsson 

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

 

Huvudmannen Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk 

förening ansökan om godkännande att utöka sin verksamhet 

med ytterligare en enskild förskola och ett enskilt fritidshem   

Sammanfattning 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening (nedan föreningen), 

organisationsnummer (769609–8073) bedriver enskild förskola i området Åh sedan 

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

bedriva enskild förskola.    

 

Föreningen har ansökt om beviljande av bidrag för att utöka sin verksamhet med 

ytterligare en förskola och ett fritidshem i lokaler som tillhör Svenska kyrkan, 

Ljungskile församling, med fastighetsbeteckningarna Forshälla 1:5 och Forshälla 1:7.  

 

I de aktuella lokalerna bedriver Svenska kyrkan, Ljungskile församling (nedan 

församlingen) idag Prästgårdens förskola.   

 

Svenska kyrkan, Ljungskile församling har emellertid beslutat att Prästgårdens 

förskolans verksamhet ska upphöra 2021-07-31. I samband med detta avslutas även 

fritidshemsverksamheten som kyrkan bedriver. Denna verksamhet finns dock i 

Ljungskile centrum.    

 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening har erbjudits att hyra lokalerna I 

Forshälla av Svenska kyrkan. Föreningen har inte för avsikt att hyra lokalerna i 

Ljungskile centrum där fritidshemsverksamheten för närvarande bedrivs.  

 

Förskolan Lustträdgården beräknar att starta den utökade verksamheten i förskolan och 

fritidshemmet 2021-08-01 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats.  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-03 

Ansökan från Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening med bilagor 

Kompletterande uppgifter till ansökan 2021-02-19, 2021-03-01 och 2021-03-02 

Protokoll efter digitalt möte med Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening 

och Svenska kyrkan, Ljungskile församling 2021-02-04 

Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående förskola 

Regelverk för ansökan om godkännande av enskilt fritidshem 
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Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, organisationsnummer 

(769609–8073), beviljas godkännande att utöka sin verksamhet i form av ytterligare en 

enskild förskola i Uddevalla kommun. 

 

att Förskolan Lustträdgården på Åh, ekonomisk förening, organisationsnummer 

(769609–8073), beviljas godkännande att bedriva enskilt fritidshem i Uddevalla 

kommun 

 

att beslutet gäller under förutsättning att verksamheten i förskolan och fritidshemmet 

bedrivs i enlighet med ansökan, gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk från 

kommunen och andra myndigheter. 

 

att beslutet gäller under förutsättning att Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk 

förening bedriver verksamheterna i lokaler med fastighetsbeteckningarna Forshälla 1:5 

och Forshälla 1:7 som är belägna bredvid Forshälla kyrka i Uddevalla kommun, och att 

verksamheten startar senast ett år efter att beslutet har fattats samt.  

 

att Uddevalla kommun kommer att ta ut en avgift om 15 000 kr av huvudmannen 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, organisationsnummer (769609–

8073), avseende utökning av befintligt godkännande för förskola samt godkännande att 

bedriva fritidshemsverksamhet i enlighet med Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2019-09-11 § 183  

 

Ärendebeskrivning 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, organisationsnummer (769609–

8073) bedriver enskild förskola i området Åh sedan 2003 då Uddevalla kommun fattade 

beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att bedriva enskild förskola.    

 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, organisationsnummer (769609–

8073) har ansökt om beviljande av bidrag för att utöka sin verksamhet med ytterligare 

en enskild förskola och ett enskilt fritidshem i Svenska kyrkan, Ljungskile församlings 

lokaler med fastighetsbeteckningarna Forshälla 1:5 och Forshälla 1:7 bredvid Forshälla 

kyrka i Uddevalla kommun. I de aktuella lokalerna bedriver Svenska kyrkan, Ljungskile 

församling idag Prästgårdens förskola. Svenska kyrkan, Ljungskile församling har 

emellertid beslutat att Prästgårdens förskolans verksamhet ska upphöra 2021-07-31. 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening har erbjudits att hyra lokalerna av 

Svenska kyrkan.  
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Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening beräknar att starta förskolan och 

fritidshemmet 2021-08-01 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats. 

Huvudmannen kommer att bedriva en förskola som utgår ifrån Reggio Emilia-

pedagogiken på samma sätt som huvudmannen bedriver sin nuvarande förskola på Åh.  

 

Grundidén som huvudmannen har för utökningen av verksamheten med ett fritidshem är 

att öppna en verksamhet för elever, där de kan mötas runt ett meningsfullt innehåll. 

Huvudmannen vill erbjuda en variation av aktiviteter för eleverna att prova på och 

huvudmannens ateljeristor kan erbjuda aktiviteter inom konst och form, keramik, 

drama, teater och digitala verktyg. Huvudmannen har vidare personal som har special-

kompetens inom foto, ljudteknik, slöjd, friluftsliv, sport, musik, dans, matematik, 

teknik, odling, matlagning och bakning. Genom att dessutom samarbeta med olika 

fritidsföreningar och privata aktörer kan de yngre barnen få möjlighet att testa sina 

intressen för att så småningom välja vad de vill lägga mer av sin fritid på. Innan huvud-

mannen startar upp fritidshemsverksamheten kommer kontakt med de aktuella skolorna 

att tas och hitta en bra form för att samtala och överföra den information som fritids-

personalen behöver.  

 

Huvudmannen kommer också föra dialog med vårdnadshavare och med eleverna själva 

och arbeta aktivt för att förstå elevernas behov. Eleverna ska på olika sätt och genom 

olika demokratiska processer, få möjlighet att reflektera, uttrycka sina tankar och känna 

att de bli sedda och får sina behov tillgodosedda. 

 

Lagstiftning 

Enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår att; 

5 § Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola och fritidshem. 

 

Godkännande ska lämnas om den enskilde 

   1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller 

för verksamheten, 

   2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, 

och 

   3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen. 

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en juridisk person 

krävs att samtliga som anges i 5 a § 1–4 bedöms lämpliga. Vid lämplighets-

bedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, 

laglydnad i övrigt och andra omständigheter av betydelse beaktas. 

 

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte innebär påtagliga 

negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas 

av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Om godkännandet avser 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den 

del av skolväsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet 
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förskoleklass, grundskola eller grundsärskola krävs därutöver att elevunderlaget är 

tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt. 

Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet. Lag 

(2018:1158). 

 

5 a § I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 5 § andra stycket 1 och tredje 

stycket sammantaget avse 

 

   1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på 

annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,  

   2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,  

   3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och  

   4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande 

över verksamheten. Lag (2018:1158). 

 

5 b § Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer som avses i 5 

a § till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter 

förändringen. Lag (2018:1158). 

 

5 c § Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden om 

godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om 

godkännande enligt 2 kap. 5 §. Lag (2018:1158). 

 

Huvudman 

Huvudmannen beskriver att den nuvarande förskoleverksamheten bedrivs som 

personalkooperativ där varje anställd efter ett års anställning får en inbjudan att uppgå 

som delägare i personalkooperativet vilket innebär ett större ansvarstagande. 

Huvudmannen uppger i sin ansökan att samma principer även kommer användas 

fortsättningsvis vid utökningen av verksamheten.  

 

Ägar- och ledningskretsen 

Ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Förskolan Lustträdgården Ekonomisk 

förening på Åh består av nedanstående personer. 

 

Styrelse:   

Anna-Lena Lundström ordförande, 

Ulrika Furufors, styrelseledamot tillika förskollärare,  

Martina Aronsson, styrelseledamot tillika förskollärare  

Jenny Olausson, styrelseledamot tillika barnskötare. 

Maria Arvidsson, adjungerad till styrelse, rektor tillika förskollärare.  

 

Följande personer har genom ett direkt ägande i personalkooperativet och har ett 

väsentligt inflytande över verksamheten;  
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Karin Lundström, medlem i personalkooperativet tillika ateljerista.   

Lisa Petrén, medlem i personalkooperativet tillika leg. Förskollärare och pedagogista 

Marcus Aronsson, medlem i personalkooperativet tillika ateljerista och teaterpedagog 

Carina Nordqvist, medlem i personalkooperativet tillika leg. Förskollärare 

Margareta Esposito Danielsson, medlem i personalkooperativet tillika leg. 

Förskollärare 

Emma Fagerberg, medlem i personalkooperativet tillika förskollärare.   

Monica Sundström, medlem i personalkooperativet tillika förskollärare. 

Emma Nilvander, medlem i personalkooperativet tillika köksbiträde. 

 

1. Erfarenhet eller på annat sätt förvärvad insikt 

Tillsynsenheten bedömer att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Förskolan 

Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening genom erfarenhet eller på annat sätt har 

förvärvat kunskap om skollagstiftning, arbetsrättslig och arbetsmiljörättslig kompetens 

samt ekonomi för att bedriva enskild förskola och enskilt fritidshem.  

 

2. Lämplighet 

Tillsynsenhetens bedömer att samtliga personer som ingår i huvudmannens ägar- och 

ledningskrets för Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening utifrån 

personliga och ekonomiska förhållanden är lämpliga att bedriva förskoleverksamhet och 

fritidshemsverksamhet. Utredningen visar att ingen av personerna i ägar- och 

ledningskretsen ingått i tidigare sanktioner ifrån tillsynsmyndighet eller förekommer i 

belastningsregistret avseende förmögenhets-, vålds- och sexualbrott. Tillsynsenhetens 

genomförda kreditupplysning att samtliga personer som ingår i huvudmannens ägar- 

och ledningskrets visar inga brister.   

 

Bedömning 

Tillsynsenheten bedömer att ägar- och ledningskretsen för huvudmannen Förskolan 

Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening uppfyller skollagens krav. 

 

Beslut om ägar- och ledningskretsen för huvudmannen fattas i särskild ordning.  

 

Registreringsbevis Förskolan Lustträdgården Ekonomisk förening på Åh 

Registreringsbevis ekonomisk förening samt registerutdrag från Skatteverket avseende 

skatteform (A-skatt), moms- och arbetsgivarregistrering finns som bilagor till ansökan. 

Företagsuppgifter har kontrollerats hos Skatteverket. 

 

Omfattning och beräknat startdatum 

Den pedagogiska personalen för den utökade förskoleverksamheten kommer att bestå av 

rektor samt av pedagogista som kommer vara pedagogisk ledare. Vidare kommer 

förskollärare och övrig personal från huvudmannens nuvarande förskola att användas i 

den utökade förskoleverksamheten. Vid behov kommer nyrekryteringar av personal 

genomföras. Tillgång till specialpedagogisk kompetens finns hos huvudmannen.,  
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Den pedagogiska personalen i fritidshemmet kommer att bestå av rektor samt av 

pedagogista som kommer vara pedagogisk ledare. Vidare kommer personal från 

huvudmannens nuvarande förskola, som har erfarenhet ifrån arbete på fritidshem, att 

användas i den utökade fritidshemsverksamheten. Det finns behov av att rekrytera 

personal i första hand en fritidspedagog, enligt huvudmannen. Tillgång till 

specialpedagogisk kompetens finns hos huvudmannen.,  

 

Beräknat startdatum är 2021-08-01 för både förskoleverksamheten och 

fritidshemsverksamheten under förutsättning att erforderliga beslut har fattats.  

 

Lokaler 
Huvudmannen kommer att bedriva den utökade förskoleverksamheten i Svenska 

kyrkan, Ljungskileförsamlings lokal med fastighetsbeteckningen Forshälla 1:7, i 

Uddevalla kommun. Ritning och bygglov för fastigheten finns bifogad i huvudmannens 

ansökan.  

 

Huvudmannen kommer att bedriva den utökade fritidshemsverksamheten i Svenska 

kyrkan, Ljungskileförsamlings lokal med fastighetsbeteckningen Forshälla 1:5, i 

Uddevalla kommun. Ritning och bygglov för fastigheten finns bifogad i huvudmannens 

ansökan.  

 

 

Pedagogisk inriktning, beskrivning av verksamhetsidé 

Förskolan 

Den utökade förskoleverksamheten kommer att utgå ifrån Reggio Emiliapedagogiken 

på samma sätt som huvudmannen bedriver sin nuvarande förskola på Åh. Reggio Emilia 

stämmer väl överens med läroplansmålen med mycket fokus på lyssnandet, att vara där 

barnen är, erbjuda mångfald i språk, estetiska aspekter och demokratiska processer. 

Huvudmannen är nyfiken på vad barnen är nyfikna på och drivs av att utmana dem och 

kommer även att jobba mycket med miljö och hållbarhetsfrågor. Enligt huvudmannen är 

miljön den tredje pedagogen och miljön ska väcka barnens nyfikenhet och huvud-

mannen uppdrag är att duka upp en miljö för barnen som utmanar dem.      

 

Fritidshemmet 

Grundidén som huvudmannen har för utökningen av verksamheten med ett fritidshem är 

att öppna en verksamhet för elever, där de kan mötas runt ett meningsfullt innehåll. 

Huvudmannen vill erbjuda en variation av aktiviteter för eleverna att prova på och 

tanken är att fritidspedagog och andra personer med andra professioner samarbetar för 

att på det viset säkerställa det pedagogiska arbetet med eleverna samtidigt elever kan 

erbjudas en fördjupad aktivitet inom specifika områden. Huvudmannen har bland annat 

sina ateljeristor som kan erbjuda aktiviteter inom konst och form, keramik, drama, teater 

och digitala verktyg.  
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Huvudmannen har vidare annan personal som har specialkompetens inom foto, ljud-

teknik, slöjd, friluftsliv, sport, musik, dans, matematik, teknik, odling, matlagning och 

bakning. Genom att dessutom samarbeta med olika fritidsföreningar och privata aktörer 

kan de yngre barnen få möjlighet att testa sina intressen för att så småningom välja vad 

de vill lägga mer av sin fritid på. Huvudmannens förhoppning är att de äldre barnen ska 

få möjlighet att utöva vissa av sina valda fritidsaktiviteter under fritidsvistelsen på plats 

i fritidshemmet eller i dess närhet. Aktuella föreningar som huvudmannen sedan 

tidigare har goda kontakter med är Cirkuskvarnen, Hembygdsföreningen, Kulturskolan, 

Bohusbuggarna och Scoutkåren. Huvudmannen hoppas även kunna jobba projekt-

inriktat även med fritidshemmet exempelvis inom ljud och ljus-teknik där goda 

kontakter finns hos huvudmannen.  

 

Huvudmannen kommer erbjuda stor variation av material och uppgifter för att skapa 

nyfikenhet, upptäckarglädje och kreativitet. Huvudmannen kommer kunna erbjuda 

omsorg och frukost innan skolbussen går till skolan, mellanmål efter skolan. 

 

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika 

val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Genom att eleverna får 

vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del 

av ett aktivt förenings-, kultur- och friluftsliv i närmiljön. (Lgr 11) Huvudmannen 

brinner för klimatfrågor och kommer att arbeta mycket med frågor om hållbara val på 

flera olika sätt. Bl.a. genom pedagogisk odling, där eleverna kan få kunskap om hur 

maten på vårt bord är producerad.  

 

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom 

utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva.  

 

Innan huvudmannen startar upp fritidshemsverksamheten kommer kontakt med de 

aktuella skolorna att tas och hitta en bra form för att samtala och överföra den in-

formation som fritidspersonalen behöver. Huvudmannen kommer också föra dialog med 

vårdnadshavare och med eleverna själva och arbeta aktivt för att förstå elevernas behov. 

Eleverna ska på olika sätt och genom olika demokratiska processer, få möjlighet att 

reflektera, uttrycka sina tankar och känna att de bli sedda och får sina behov tillgodo-

sedda.  

 

Barngruppens sammansättning och storlek 
Förskolan  

Huvudmannen planerar att ta emot 35–40 barn i olika åldrar i förskolan och fördela 

dessa barn i mindre barngrupper. I dagsläget går ca 40 barn i Prästgårdens förskola och 

huvudmannen har skickat ut brev till barnens vårdnadshavare där det framgår att de som 

önskar vara kvar får fortsatt plats i den nya verksamheten.  

 

Fritidshemmet 
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Huvudmannen planerar att på sikt kunna ta emot 30–50 elever i förskoleklass samt 

årskurserna 1–6 i fritidshemmet. Huvudmannen planerar att dela upp eleverna i mindre 

elevgrupper.  

 

Budget 
I ansökan finns en bifogad ekonomisk kalkyl för förskolan och fritidshemmet som 

huvudmannen har tagit fram utifrån olika barn-/och elevantal. Förvaltningen finner den 

ekonomiska kalkylen rimlig.  

 

Föräldraavgifter 

Huvudmannen kommer att ta ut föräldraavgifter för barn placerade i huvudmannens 

förskola och fritidshem i enlighet med kommunens maxtaxaavgifter.  

 

Beskrivning av handlingsplaner/rutiner ska utarbetas och tillämpas  
I ansökan bifogas aktuella handlingsplaner och rutinbeskrivningar enligt kommunens 

regelverk för fristående förskola och enskilt fritidshem samt hur dessa ska tillämpas.  

 

Bedömning 
Konsekvenser för den kommunala verksamheten 

Utgångspunkten vid bedömningen är att utökningen av en förskola och ett fritidshem 

för Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening bredvid Forshälla kyrka inte 

får sådana negativa konsekvenser för den kommunala verksamheten som avses i 

skollagen. Förskoleverksamheten med ca 35–40 barn kommer ersätta Prästgårdens 

förskola som inom den närmsta tiden kommer upphöra sin verksamhet på platsen.  

Fritidshemmet med ca 30–50 elever kommer utöka antalet tillgängliga fritidshems-

platser i Forshällaområdet i anslutning till den närliggande Forshällaskolan och kommer 

komplettera Forshällaskolas fritidshemsverksamhet.        

 

Öppen för alla barn 

Köhanteringen sker via kommunens kösystem. Huvudmannen beräknar att maximalt 

kunna ta emot 40 barn i den utökade verksamheten i förskolan samt maximalt 50 elever 

i fritidshemmet. 

 

Avgifter 
Huvudmannen kommer att ta ut föräldraavgifter för barn placerade i huvudmannens 

förskola och fritidshem i enlighet med kommunens maxtaxaavgifter.  

 

Sammanfattande bedömning  

Förvaltningen bedömer att huvudmannen uppfyller kraven utifrån gällande lagstiftning 

och tillämpliga regelverk från kommun och andra myndigheter. Huvudmannen har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet. 

Ägar- och ledningskretsen uppfyller gällande krav i skollagen.     
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Sammanfattningsvis görs bedömningen att ett beviljande av ansökan inte påverkar den 

egna kommunala verksamheten på ett sådant negativt sätt att ansökan ska avslås.  

Ansökan bör därför i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen beviljas. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anders Bengtsson 

Förvaltningschef Utredare 

Skickas till 

Förskolan Lustträdgården Ekonomisk förening på Åh 

Svenska kyrkan, Ljungskile församling 

Förskolekontoret 

Grundskolekontoret 

Ekonomienheten - Förvaltningskontoret 
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   REGELVERK VID ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE 
FÖRSKOLA/Msc 

Utvecklingsenheten POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO 
 451 81  UDDEVALLA Stadshuset 0522-69 60 00 0522-69 72 21 5345-2819 
 E-POST   
 barnutbildning@uddevalla.se 
 

 
 

Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola  

Ansökan om bidrag 
Ställs till Barn och utbildningsförvaltningen, 451 81 Uddevalla. Ansökan 
kan ske när som helst under året.  
 
Ansökan ska innehålla namn på bolaget, föreningen, registrerat 
trossamfund, stiftelsen samt organisationsnummer. 
 
F-skattsedel ska bifogas. 
 

Adress för etablering 
Den föreslagna lokalen/lokalerna där barnen ska vistas ska beskrivas med 
hjälp av ritningar. Även utemiljön ska beskrivas. Intyg om att 
räddningstjänsten eller motsvarande gjort en inspektion som innefattar 
säkerhet vid brand ska biläggas.  
 
Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Detta kontrolleras vid hembesök.  
 
Om lokalfrågan inte är löst vid ansökningstillfället, kan ansökan beviljas 
under förutsättning att ansökan kompletteras när lokalerna är bestämda. 
Inspektion sker efter komplettering.  
 
Om verksamheten (förskolan) ska flyttas till andra lokaler krävs ett nytt 
godkännande.  
 

Verksamhetsbeskrivning 
Här ska verksamheten, utifrån ett barnperspektiv, beskrivas till sin form 
och sitt innehåll. Beskrivningen ska innehålla koppling till relevant 
lagstiftning, Barnkonventionen, läroplan och relevanta styrdokument.  
 
Ansökan ska beskriva pedagogisk inriktning och kvalité ur ett barn- och 
föräldraperspektiv.  
 
Ansökan ska beskriva hur följande handlingsplaner/rutinbeskrivningar 
ska utarbetas och tillämpas:  

• Uppdatering av barnlistor, föräldrars adresser och telefonnummer  
• Brandutrymning 
• Säkerhet vid utflykter  
• Rutiner för hantering av barn med skyddade personuppgifter  
• Hantering av barn i behov av särskilt stöd  
• Rutiner vid misstanke om att barn far illa 
• Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 
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• Rutiner för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i 
barnolycksfall 

• Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall    
 

Personal 
Personalsammansättning och personaltäthet ska beskrivas, liksom 
kompetens. Det ska finnas minst en förskollärare anställd per avdelning 
eller motsvarande. Därutöver ska personalen ha sådan utbildning eller 
erfarenhet av barn att en god pedagogisk verksamhet kan garanteras. 
 
Vid varje anställningsprocess ska förskolan få utdrag ur 
belastningsregistret från aktuell medarbetare med relevant information för 
personal som ska arbeta inom verksamheten. 
 
Ledningen av förskolan ska beskrivas, liksom plan för 
kompetensutveckling etc. Den person som har det övergripande 
pedagogiska ansvaret ska beskriva sin kompetens och hur styrning och 
ledning ska bedrivas.  
 

Redogörelse över tidigare verksamhet/referenser 
Om den sökande bedrivit liknande verksamhet tidigare, ska detta anges. 
Om så inte är fallet ska namn på två personer anges, som kan lämna 
referenser för den person som ska vara ansvarig för verksamheten.   
   
 

Budget 
En budget ska presenteras med beräknade intäkter och kostnader. 
 
Kommunen förbehåller sig rätten att göra en kontroll hos Skatteverket för 
att kontrollera att inga anmärkningar finns.  
 
 

Öppettider  
Föräldrarnas omsorgsbehov ska styra öppettiderna. Med omsorgsbehov 
avses arbetstid med tillägg för resor till och från arbetet. Verksamhet 
behöver inte erbjudas under obekväm arbetstid. 
  
 

Barngrupp  
Ansökan ska ange hur många platser som maximalt planeras att erbjudas 
och barngruppens planerade sammansättning. Gruppen ska ha en lämplig 
sammansättning utifrån ålder och omsorgsbehov.  
 
Barnen ska ha fyllt ett år och kan ingå i verksamheten fram till dess att de 
börjar i grundskola.  
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Köhantering och föräldraavgifter  
 

Köhantering, uttag av föräldraavgifter, inskrivning av barn och övrig 
administration sker enligt det regelverk som barn och 
utbildningsnämnden beslutar om i särskild ordning.  
 
Föräldraavgift ska erläggas för de egna barn som ingår i verksamheten 
enligt gällande regelverk.    
 

Måltider 
Verksamheten ska servera måltider i lämplig omfattning.  
 

Barn i behov av särskilt stöd  
Tilldelning av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd i form av 
ekonomisk ersättning kan sökas hos kommunen.   
 

Försäkringar 
De barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade via 
kommunens olycksfallsförsäkring. Den som söker bidrag tecknar egna 
försäkringar för person och egendom.   

 
Beslut om bidrag 

När ärendet är komplett ska beslut om godkännande och beslut om 
tilldelning av bidrag fattas om verksamheten uppfyller föreskrivna 
förutsättningar. Beslutet gäller tills vidare.  
Från det att beslutet är fattat har verksamheten ett år på sig att starta sin 
verksamhet. Om detta inte sker måste en ny ansökan göras.  
 
Resurstilldelning sker enligt samma modell för den kommunala 
verksamhet som är jämförbar. 
 

Tillsyn 
Verksamheten står under tillsyn av kommunen. Det betyder att barn och 
utbildningsförvaltningen när som helst kan besöka verksamheten, begära 
in handlingar m.m. i syfte att kontrollera att verksamheten bedrivs i 
enlighet med ansökan. Verksamheten ska medverka till att tillsynen kan 
utövas. 

 
Årsredovisning 

Kommunen ska årligen tillsändas den senaste årsredovisningen/bokslutet 
som den juridiska personen är skyldig att upprätta.  
 

Beslut om förändringar av verksamheten 
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Om verksamheten ska förändras i större omfattning, ska barn och 
utbildningsförvaltningen kontaktas omgående för att avgöra om 
förändringen kräver ett förnyat beslut om godkännande.  
 

Beslut om upphörande av verksamheten 
 

Om verksamheten ska upphöra, ska Barn och utbildningsförvaltningen 
kontaktas omgående.  
 

Missförhållanden/återkallelse av godkännande 
Om missförhållanden uppstår i verksamheten, och dessa inte rättas till 
efter påpekande, ska godkännande och rätten till bidrag återkallas 
omgående.   
 
Ett godkännande ska återkallas om huvudmannen inte iakttar sina 
skyldigheter om registerkontroll av personal i verksamheten. 
 
Godkännande och rätten till bidrag ska återkallas även om villkoren för 
godkännande och rätten till bidrag inte längre uppfylls eller huvudmannen 
försätts i konkurs eller är på obestånd. 
 
 
När förskolan avser att anställa dagbarnvårdare
  

Ansökan 
Den enskilda förskolan ansöker om att få anställa dagbarnvårdare.  
 
Namn på dagbarnvårdaren, personuppgifter och adress ska anges.   
 

Arbetsgivaransvar 
Förskolan blir arbetsgivare för dagbarnvårdaren. Detta innebär följande:  
Ansvarig vid förskolan ska 

• Avgöra dagbarnvårdarens lämplighet (utbildning och erfarenhet) 
på samma sätt som sker med övrig anställd personal  

• Inspektera dagbarnvårdarens lokaler och avgöra om de är lämpliga 
för verksamheten  

• Bedöma verksamhetens innehåll och avgöra lämplig storlek på 
barngrupp 

• Upprätta anställningsavtal 
• Ha regelbunden kontakt med dagbarnvårdaren för att kontroller 

verksamheten och se till att den utvecklas 
• Stötta dagbarnvårdaren vid behov och se till att nödvändiga 

handlingsplaner m.m. finns och se till att anmälningsplikten till 
socialförvaltningen om barn som far illa följs 
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• Se till att gällande arbetsrättslagstiftning följs och att vikarie finns 
vid dagbarnvårdarens frånvaro 

 
Dagbarnvårdarens egna barn, som fyllt ett år men inte börjat i 
grundskolan, får inräknas i barngruppen och generera ersättning. Antalet 
externa barn, det vill säga barn som inte tillhör hushållet, måste motsvara 
minst hälften av det totala antalet barn i gruppen för att ersättning för de 
egna barnen ska utgå. Exempel: I familjen finns 3 barn mellan ett och fem 
år. Två externa barn ingår i verksamheten. Ersättning betalas ut för de två 
yngsta barnen i hushållet samt för de två externa.    
 
Dagbarnvårdare som har egna barn mellan 1 och 3 år kan välja att  

• Ansöka om vårdnadsbidrag för barnet eller 
• Låta det ingå i familjedaghemsverksamheten, under förutsättning 

att antalet externa barn uppfyller gällande regelverk eller 
• Ansökan om förskoleplats (plats kan sökas vid den förskola som 

dagbarnvårdaren är anställd av) eller 
• Ansöka om plats hos annan dagbarnvårdare. Om plats söks hos 

enskild dagbarnvårdare, kan dagbarnvårdarnas egna barn placeras 
hos annan dagbarnvårdare, anställd i samma bolag, så länge regeln 
om maximalt 50 % egna barn i gruppen iakttas.   

Föräldraavgift ska erläggas för de egna barn som ingår i verksamheten 
enligt gällande regelverk.  
 

Ansökan om plats 
Ansökan om plats hos dagbarnvårdaren sker på samma sätt som till 
förskolan.  
 

Bidrag 
Ekonomiskt bidrag tilldelas förskolan för samtliga barn som finns 
inskrivna i verksamheten, inklusive barnen hos dagbarnvårdare. 
Förskolan erlägger själv ersättning till dagbarnvårdaren.  
 
Bidraget utgår med belopp som motsvarar den jämförbara kommunala 
verksamheten i enlighet med separata beslut.  
 

Tillsyn 
Den tillsyn som kommunen bedriver omfattar även de dagbarnvårdare 
som är anställda av förskolan. Det betyder att kommunen har rätt att 
besöka dagbarnvårdarna, inhämta handlingar och dokument etc. 
Förskolan och dagbarnvårdarna ska medverka till att tillsynen kan 
genomföras. Vid missförhållanden som inte rättas till, kan rätten till 
bidrag återkallas.  
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Förändrad verksamhet 
Om verksamheten hos dagbarnvårdaren förändras väsentligt ska den 
ansvarige meddela detta till barn och utbildningsförvaltningen. Som 
exempel kan nämnas byte av lokal.  
 

Upphörande av verksamhet 
Om dagbarnvårdaren avser att avsluta sin anställning ska detta anmälas 
till förvaltningen omgående. Den ansvarige ska lämna en redogörelse 
över vilken omsorg som ska erbjudas till de eventuella barn som finns hos 
dagbarnvårdaren.   
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   REGELVERK VID ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV ENSKILD 
SKOLBARNOMSORG I FORM AV FRITIDSHEM/Msc 

Utvecklingsenheten POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO 
 451 81  UDDEVALLA Stadshuset 0522-69 60 00 0522-69 72 21 5345-2819 
 E-POST   
 barnutbildning@uddevalla.se 
 

 
 

Regelverk vid ansökan om godkännande av enskilt 
fritidshem 

Ansökan om bidrag 
Ställs till Barn och utbildningsförvaltningen, 451 81 Uddevalla. Ansökan 
kan ske när som helst under året.  
 
Ansökan ska innehålla namn på bolaget, föreningen, samhälligheten, 
stiftelsen eller den enskilda individen samt organisations- eller 
personnummer. 
 
F-skattsedel ska bifogas. 
 

Adress för etablering 
Den föreslagna lokalen/lokalerna där skolbarnen ska vistas ska beskrivas 
med hjälp av ritningar. Även utemiljön ska beskrivas. Intyg om att 
räddningstjänsten eller motsvarande gjort en inspektion som innefattar 
säkerhet vid brand ska biläggas.  
 
Lokalerna ska vara ändamålsenliga. Detta kontrolleras vid hembesök.  
 
Om lokalfrågan inte är löst vid ansökningstillfället, kan verksamheten 
godkännas under förutsättning att ansökan kompletteras när lokalerna är 
bestämda. Inspektion sker efter komplettering.  
 
Om verksamheten (fritishem) ska flyttas till andra lokaler krävs ett nytt 
godkännande.  
 

Verksamhetsbeskrivning 
Här ska verksamheten, utifrån ett barnperspektiv, beskrivas till sin form 
och sitt innehåll. Beskrivningen ska innehålla koppling till relevant 
lagstiftning, Barnkonventionen, läroplan och relevanta styrdokument.  
 
Ansökan ska beskriva pedagogisk inriktning och kvalité ur ett barn- och 
föräldraperspektiv.  
 
Ansökan ska beskriva hur följande handlingsplaner/rutinbeskrivningar 
ska utarbetas och tillämpas:  

• Uppdatering av barnlistor, föräldrars adresser och telefonnummer  
• Brandutrymning 
• Säkerhet vid utflykter  
• Rutiner för hantering av barn med skyddade personuppgifter  
• Hantering av barn i behov av särskilt stöd  
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• Rutiner vid misstanke om att barn far illa 
• Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 
• Rutiner för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i 

barnolycksfall 
• Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall    

 
Personal 

Personalsammansättning och personaltäthet ska beskrivas, liksom 
kompetens. Det ska finnas minst en fritidspedagog anställd per avdelning 
eller motsvarande. Därutöver ska personalen ha sådan utbildning eller 
erfarenhet av barn att en god pedagogisk verksamhet kan garanteras. 
 
Vid varje anställningsprocess ska fritidshem få utdrag ur 
belastningsregistret från aktuell medarbetare med relevant information för 
personal som ska arbeta inom verksamheten. 
 
Ledningen av fritidshem ska beskrivas, liksom plan för 
kompetensutveckling etc. Den person som har det övergripande 
pedagogiska ansvaret ska beskriva sin kompetens och hur styrning och 
ledning ska bedrivas.  
 

Redogörelse över tidigare verksamhet/referenser 
Om den sökande bedrivit liknande verksamhet tidigare, ska detta anges. 
Om så inte är fallet ska namn på två personer anges, som kan lämna 
referenser för den person som ska vara ansvarig för verksamheten.   
   
 

Budget 
En budget ska presenteras med beräknade intäkter och kostnader. 
 
Kommunen förbehåller sig rätten att göra en kontroll hos Skatteverket för 
att kontrollera att inga anmärkningar finns.  
 
 

Öppettider  
Föräldrarnas omsorgsbehov ska styra öppettiderna. Med omsorgsbehov 
avses arbetstid med tillägg för resor till och från arbetet. Verksamhet 
behöver inte erbjudas under obekväm arbetstid. 
  
 

Barngrupp  
Ansökan ska ange hur många platser som maximalt planeras att erbjudas 
och barngruppens planerade sammansättning. Gruppen ska ha en lämplig 
sammansättning utifrån ålder och omsorgsbehov.  
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Verksamheten är till skolbarn från och med att de har börjat förskoleklass 
fram till dess att de fyller tretton år.  
 

Köhantering och föräldraavgifter  
 

Köhantering, uttag av föräldraavgifter, inskrivning av barn och övrig 
administration sker enligt det regelverk som barn och 
utbildningsnämnden beslutar om i särskild ordning.  
 
Föräldraavgift ska erläggas för de egna barn som ingår i verksamheten 
enligt gällande regelverk.    
 

Måltider 
Verksamheten ska servera måltider i lämplig omfattning.  
 

Barn i behov av särskilt stöd  
Tilldelning av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd i form av 
ekonomisk ersättning kan sökas hos kommunen.   
 

Försäkringar 
De barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade via 
kommunens olycksfallsförsäkring. Den som söker bidrag tecknar egna 
försäkringar för person och egendom.   

 
Beslut om bidrag 

När ärendet är komplett ska beslut om godkännande och tilldelning av 
bidrag fattas. Om verksamheten uppfyller föreskrivna förutsättningar 
meddelas ett beslut om godkännande och rätten till bidrag. Beslutet gäller 
tills vidare.  
Från det att beslutet är fattat har verksamheten ett år på sig att starta sin 
verksamhet. Om detta inte sker måste en ny ansökan göras.  
 
Resurstilldelning sker enligt samma modell för den kommunala 
verksamhet som är jämförbar. 
 

Tillsyn 
Verksamheten står under tillsyn av kommunen. Det betyder att barn och 
utbildningsförvaltningen när som helst kan besöka verksamheten, begära 
in handlingar m.m. i syfte att kontrollera att verksamheten bedrivs i 
enlighet med ansökan. Verksamheten ska medverka till att tillsynen kan 
utövas. 

 
Årsredovisning 

Kommunen ska årligen tillsändas den senaste årsredovisningen/bokslutet 
som den juridiska personen är skyldig att upprätta.  
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Beslut om förändringar av verksamheten 
 

Om verksamheten ska förändras i större omfattning, ska barn och 
utbildningsförvaltningen kontaktas omgående för att avgöra om 
förändringen kräver ett förnyat beslut om godkännande och rätten till 
bidrag.  
 

Beslut om upphörande av verksamheten 
 

Om verksamheten ska upphöra, ska Barn och utbildningsförvaltningen 
kontaktas omgående.  
 

Missförhållanden/återkallelse av tillstånd 
Om missförhållanden uppstår i verksamheten, och dessa inte rättas till 
efter påpekande, kan godkännande och rätten till bidrag återkallas 
omgående.   
 
Ett godkännande ska återkallas om huvudmannen inte iakttar sina 
skyldigheter om register kontroll av personal i verksamheten. 
 
Godkännande återkallas även om villkoren för tillståndet inte längre 
uppfylls eller huvudmannen försätts i konkurs eller är på obestånd. 
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Namn:

Förskolan lustträdgården EK. förening på Åh

Person-/organisationsnummer

769609-8073

Adress

Åh Härbärget 231

Postadress

45994 Ljungskile

Telefon bostad (även riktnummer)

0522-25310

Telefon arbete (även riktnummer)

0522-25310

Mobiltelefon

070-092 09 83

E-post

lusttradgarden@telia.com

Välj verksamhet

Förskola

Fritidshem

Pedagogisk omsorg

Max antal platser



Sida 2

E-postformulär

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då organisationen inte är klar så kan vi i dagsläget inte svara på antal barn i de olika verksamheterna. Men vi
räknar med 30-50 fritidsbarn och runt 30 förskolebarn.

Personal, antal

Vi följer skolverkets rekommendationer. Antalet personal speglas mot antalet  barn.

Varav förskolelärare, antal

Så många som möjligt. Minst en per hemvist.

Antal avdelningar

Se ovan

Antal personal/avdelning

Se ovan

Beräknat startdatum

20210801

Öppettider

6-18

Lokaler där verksamheten ska bedrivas, inklusive adress, ritningar samt byggnadslov

Förskolan prästgårdens lokaler.

Hur brand- och barnsäkerhet garanteras

Vi utgår från Prästgårdens befintlig brandutrymningsplan och får sedan utforma den då vi har tillgång till lokaler.

Beskrivning
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1. Vår plan är att driva förskolan vidare med de barn som är inskrivna på prästgården och att öppna ett fritids
för åldrarna 6-12.

På förskolan Lustträdgården hämtar vi kontinuerligt inspiration från förskolorna i Reggio Emilia. Detta utgör vår
huvudsakliga inriktning som går väl hand i hand med svensk läroplan för förskolan. Denna inriktning kommer vi
ta med till verksamheten på Prästgården. Vi bifogar verksamhetsbeskrivning för Lustträdgården.
Utöver detta har vi hållbar framtid som en grundläggande idé. Det vill vi ska genomsyra hela vår verksamhet.
Alltifrån maten vi serverar, det sociala nätverk vi bygger med familjerna, vilka material vi använder och hur vi
pratar med barnen. Det är inte en inrikting som enbart ledningen verkar för utan något vi lever tillsammans mad
barnen. Vi odlar grönsaker, bär och frukt och försöker att förstå värdet av att ta till vara de resurser som finns
nära oss. Vi arbetar aktivt med varsamhet om varann, material, natur och försöker ge barnen en positiv
framtidstro där de känner att de kan påverka och göra skillnad.

Vad det gäller fritidsverksamheten, så vill vi ta med samma grundvärden och vi vill styra verksamheten i
samma anda som förskolan. Vi har länge haft en vision om att samarbeta med olika fritidsföreningar i ormrådet
för att fritidsbarnen ska kunna få tillgång till sport och kultur under fritidsvistelsen istället för att behöva åka
vidare efter de slutat sin dag. Vi ser en ökande stress runt barns fritidsaktiviteter. Speciellt på landsbygden, där
man som förälder måste köra barnen vart de än ska. Kan man bygga in en del av detta i vår verksamhet tror vi
att vi vinner massor. Vi tror oss kunna samverka med personer som har kompetens inom sport och friluftsliv,
dans, ljudteknik, teater, cirkus, musik, körsång, ensemblespel, konst och form, hantverk, matlagning, odling. Vi
har dessutom många av dessa kompetenser inom vårt nuvarande arbetslag.

2. Vi är ett personalkooperativ med 13 föreningsmedlemmar, där alla är anställda i verksamheten.
Rektor, Styrelse och föreningsmedlemmar har gemensamt verksamhetsansvar.

3. I nuvarande personal har vi 7 legitimerade förskollärare varar flera även har utbildning för grundskola. Två
utbildade ateljeristor med konstnärlig utbildning, en pedagogista. Vi har också en pedagog med arbetsterapeut-
utbildning. Flera pedagoger har genomgått en pedagogutbildning på Reggio Emilia-institutet där även
ateljeristor och pedagogista har fått sin utbildning.

För fritidsverksamheten tänker vi oss att vi har fritidspedagoger och utöver det samarbetar vi med olika
personer med speciella kompetenser. Se ovan.

4. På förskolan Lustträdgården är barnen indelade i åldershomogen grupper, med 12-14 barn i varje
åldersgrupp. På Prästgården kommer det kanske att bli lite annorlunda, beroende på antal barn och hur
lokalerna kan disponeras.

5. Vi följer kommunens regler gällande föräldraravgifter.

6. Personalkooperativet Förskolan Lustträdgården ekonomisk förening på Åh.

7. Förskolebarn och fritidsbarn och deras familjer.

8. Företaget har en stabil ekonomi och budget kommer att läggas när vi vet om vi får ta över
huvudmannaskapet.

Beskrivning

Vi bifogar befintliga handlingsplaner och rutin handlingar från Förskolan lustträdgårdens verksamhet. Dessa
kommer vi att utveckla och uppdatera för den nya verksamheten när organisationen är satt.



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 
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Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 
sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- 
och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - höstterminen 
2020 

Sammanfattning 

I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-

mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 

6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 

eller trakasserier.  

 

Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-

nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 

anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 

behandling eller diskriminering.  

 

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 

är det anmälningarna under höstterminen 2020 som följs upp och analyseras.  

 

Även terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen, Diskriminerings-

ombudsmannen (DO) och Barn- och elevombudet (BEO) redovisas.    

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-26 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 

anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till Barn- och elevombudet 

och Skolinspektionen för höstterminen 2020   
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 

diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 

sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- 

och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - höstterminen 

2020 

Sammanfattning 

I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-

mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 

6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 

eller trakasserier.  

 

Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-

nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 

anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 

behandling eller diskriminering.  

 

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 

är det anmälningarna under höstterminen 2020 som följs upp och analyseras.  

 

Även terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen, Diskriminerings-

ombudsmannen (DO) och Barn- och elevombudet (BEO) redovisas.    

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-26 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 

anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till Barn- och elevombudet 

och Skolinspektionen för höstterminen 2020   
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Ärendebeskrivning 

I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-

mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 

6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 

eller trakasserier.  

 

Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-

nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 

anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 

behandling eller diskriminering.  

 

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 

är det anmälningarna under höstterminen 2020 som följs upp och analyseras. Även 

terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen. Diskrimineringsombuds-

mannen (DO) och Barn- och elevombudet (BEO) redovisas.     

 

Skyldigheten att utreda uppgifter om trakasserier eller kränkande behandling inträder så 

snart någon i verksamheten får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för detta. Det krävs således inga bevis om att en kränkning ska ha ägt rum för att 

en utredning ska inledas. Utredningsskyldigheten är också oberoende av om det förelåg 

en avsikt att kränka eller inte. Skyldigheten att utreda föreligger även om vårdnadsha-

vare, barn eller elever uppger att de inte vill att händelsen ska utredas. Den som utreder 

måste skaffa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt. Man kan alltså inte 

låta saken bero om de inblandade lämnar motstridiga uppgifter.    

 

Om huvudmannen åsidosätter sina skyldigheter kan huvudmannen åläggas att dels be-

tala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels ersätta 

annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Det är huvudmannen som ska visa att 

kränkande behandling inte har förekommit. Upplevda kränkningar kan anmälas till 

Barn- och elevombudet som utreder ärendet. Även Skolinspektionen utreder ärenden 

om upplevda kränkningar om anmälan omfattar både kränkningar och andra brister i 

skolsituationen. Diskriminering utreds av diskrimineringsombudsmannen. Även här 

finns regler om diskrimineringsersättning för det fall att utredningen visar att huvud-

mannen brustit.  

 

Både diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen har till syfte att skydda barn och ele-

ver mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan 

förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling.   
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Huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete samt arbeta med aktiva åtgärder för att 

dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier 

och kränkande behandling. Verksamheterna ska upprätta en likabehandlingsplan där 

arbetet beskrivs samt dokumentation över arbetet enligt bestämmelserna i diskrimin-

eringslagen. Det är inget som hindrar att detta sker i samma dokument.  

 

Skolinspektionen har tillsammans med Barn- och elevombudet tillsyn över att bestäm-

melserna i 6 kap skollagen följs. Diskrimineringsombudsmannen har tillsynen över att 

bestämmelserna i diskrimineringslagen följs.  

Åtgärder under höstterminen 2020 

Som en punkt i internkontrollplanen återfinns uppföljning av arbetet med planen mot 

diskriminering och kränkande behandling. Ansvarig utredare besökte i början av hösten 

2020 rektorsmöten och träffade även elevhälsopersonal för att de skulle beskriva ut-

vecklingsarbetet för arbetet med planen mot diskriminering och kränkande behandling 

inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.  

 

Ny internkontroll genomfördes av enheternas planer mot diskriminering och kränkande 

behandling under november 2020 för att återigen kontrollera om enheternas planer 

överensstämmer med skollagens krav. Resultatet av kontrollen redovisades vid barn och 

utbildningsnämnden i december 2020.  

 

Varje rektor som skickat in en plan mot diskriminering och kränkande behandling har 

fått personlig återkoppling via mail med förslag på förbättringar och utvecklings-

områden. Verksamhetsansvarig eller närmsta chef har också fått ta del av samma åter-

koppling för de rektorer som de ansvarar för.       

Statistik  

Nedan lämnas en redogörelse över antalet anmälda utredningar till huvudmannen. Re-

dogörelsen omfattar statistik både från senaste uppföljningen (vårterminen 2020) och 

innevarande uppföljning (höstterminen 2020).  

 

Antal anmälningar per verksamhetsform inklusive antal från föregående uppföljning:  

 

Vårterminen 2020 Totalt antal 

850 

 

Höstterminen 2020 Totalt antal  

802 

Förskola 18 Förskola 20 

Pedagogisk omsorg 0 Pedagogisk omsorg 0 

Grundskola/grundsärskola 820 Grundskola/grundsärskola 751 

Gymnasieskolan/gymnasie-

särskolan 

11 Gymnasieskolan/gymnasie-

särskolan 

31 
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Vuxenutbildningen 1 Vuxenutbildningen 0 

    

Per skola/enhet  Per skola/enhet  

Bokenäs 34 Bokenäs 17 

Hogstorp 11 Hogstorp 7 

Herrestad F-3 30 Källdalsskolan F-3 20 

Herrestad 4-6 11 Källdalsskolan 4-6 38 

Norgården F-6 21 Norgården F-6 30 

Norgården 7-9 35 Norgården 7-9 30 

Sandersdal  63 Sandersdal  10 

Norrskolan 28 Norrskolan 37 

Äsperöd F-6 65 Äsperöd F-6 43 

Sommarhemmet 7-9 2 Sommarhemmet 7-9 42 

Sommarhemmet F-6 96 Sommarhemmet F-6 93 

Sommarhemmet grundsär 1 Sommarhemmet grundsär 2 

Dalaberg 129 Dalaberg 87 

Ramneröd 6-9 5 Ramneröd 6-9 8 

Ramneröd F-5 1 Ramneröd F-5 2 

Ljungskile F-3 27 Ljungskile F-3 17 

Ljungskile 4-6 38 Ljungskile 4-6 24 

Hovhult 12 Hovhult 38 

Lane Ryr 16 Lane Ryr 21 

Forshälla 33 Forshälla 51 

Väster 5-7 31 Väster 6-7 30 

Väster 8-9 5 Väster 8-9 4 

Unneröd 103 Unneröd 75 

Skansen-Äsperöd 4 Skansen-Äsperöd 0 

Stråket  0 Stråket  1 

Linnéaskolan 14 Linnéaskolan 15 

Norgårdens grundsärskola 1 Norgårdens grundsärskola 0 

Källan  3 Källan  9 

    

Gymnasiet  Gymnasiet  

Akademi Sinclair 0 Akademi Sinclair 8 

Agneberg 9 Agneberg 9 

Östrabo yrkes 1 Östrabo yrkes 9 

Östrabo 1 0 Östrabo 1 5 

Gymnasiesär 1 Gymnasiesär 0 

    

Förskola  Förskola  

Hälle förskola 1 Hälle förskola 0 

Skogslyckans förskola 2 Skogslyckans förskola 3 
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Forshälla förskola  1 Forshälla förskola  2 

Skansens förskola  1 Skansens förskola  3 

Kreatörens förskola  0 Kreatörens förskola  1 

Myntets förskola  3 Myntets förskola  2 

Norgårdens förskola  1 Norgårdens förskola  0 

Sundsstrands förskola 2 Sundsstrands förskola  0 

Fjällrävens förskola 2 Fjällrävens förskola  0 

Dalabergs förskola 3 Dalabergs förskola  6 

Jakobsbergs förskola 1 Jakobsbergs förskola  1 

Äsperöds förskola 1 Äsperöds förskola  0 

Herrestads förskola  0 Herrestads förskola  2 

 

Antal anmälningar 

Som framgår ovan har antalet anmälningar minskat något. Vid vissa enheter har antalet 

anmälningar ökat markant, medan de vid vissa enheter minskat.  Fördelningen mellan 

de olika verksamhetsformerna är densamma som tidigare uppföljningar.  

 

För att få en förklaring till detta har kontakt tagits med några av rektorerna som haft en 

väsentlig förändring, både vad gäller ökning och minskning av antalet, för att få deras 

analys och kommentarer. Sammanfattningsvis uppger rektorerna följande faktorer som 

de bedömer påverkar situationen:  

 

 Systematiskt arbete där flera kompetenser på enheten deltar 

 Ökad medvetenhet om uppdraget och händelser dokumenteras i större grad än 

tidigare vilket innebär ett ökat antal anmälningar 

 Generell minskning av antalet elever som utsätter andra elever för kränkningar, 

men samtidigt uppstår situationer där ett fåtal eller en enskild elev står för en 

sammanlagd ökning av anmälningar på grund av svårigheter i socialt samspel 

med kamrater 

 Trångboddhet innebär att fler händelser av kränkande karaktär uppstår 

 Konflikter vid rastaktiviteter då många elever ska samsas exempelvis vid 

fotbollsplanen 

 Pandemin har inneburit svårigheter att arbeta i åldersblandade grupper runt 

värdegrundsarbetet, vilket ofta gynnar hur man är mot varandra  

 Lokaler som har stora uppehållsytor och innebär svårigheter att ha uppsikt över 

eleverna  

 Hög frånvaro bland ordinarie personal vilket medför svårigheter att upprätthålla 

rutiner 
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Anmälningar till Skolinspektionen, Diskriminerings-
ombudsmannen och Barn – och elevombudet 

Antalet anmälningar har under höstterminen 2020 minskat och uppgår till 5 st. Mot-

svarande antal vårterminen 2020 var 7 st. 

 

4549 Västerskolan (Källan) 

Ärendet rör rätt till stöd, rätt till utbildning och kränkande behandling.  

 

Ärendet pågår.  

 

4898 Uddevalla gymnasieskola 

Anmälan om beslut om att Uddevalla gymnasieskolan ska ansvara för luciafirande. 

Överlämnat till kommunens klagomålshantering med kopia av svar.   

 

Ärendet är avslutat.  

 

5786 Norgårdenskolan 7-9 och Agnebergsskolan  

Ärendet rör bristande information vid överlämning mellan grundskolor och mellan 

grundskola och gymnasieskola.  

 

Överlämnat till kommunens klagomålshantering med kopia av svar.   

 

Ärendet är avslutat.  

 

5821 Dalabergs förskola  

Ärendet rör anmälan om bristande tillsyn. Överlämnat till kommunens 

klagomålshantering med kopia på svar.  

 

Ärendet är avslutat.  

 

7383 Källdalsskolan 4-6  

Ärendet rör rätt till stöd. Ärendet har inte prövats av Skolinspektionen eftersom eleven 

flyttat till annan kommun innan beslut fattats.  

 

Ärendet är avslutat. 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 

Samtliga verksamhetskontor 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 
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Sammanställning höstterminen 2020 - anmälan till huvudman 
när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller 
längre frånvaro  

Sammanfattning 

Om en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har upprepad eller längre 

frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att 

frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.  

 

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast 

anmäls till huvudmannen. Denna bestämmelse återfinns i skollagen 7 kap 19 a §. Vad 

som avses med upprepad eller längre frånvaro är inte definierat i skollagen. Kom-

pletterande regler finns därför upprättade i förvaltningen.  

 

I detta ärende lämnas en sammanställning över den registrerade frånvaron (överstigande 

20 %) samt antalet anmälningar till huvudmannen. Även en kortare analys av statistiken 

görs.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-23 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna sammanställningen avseende anmälningar höstterminen 2020 till 

huvudman när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Sammanställning höstterminen 2020 - anmälan till huvudman 

när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller 

längre frånvaro  

Sammanfattning 

Om en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har upprepad eller längre 

frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att 

frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.  

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast 

anmäls till huvudmannen. Denna bestämmelse återfinns i skollagen 7 kap 19 a §. Vad 

som avses med upprepad eller längre frånvaro är inte definierat i skollagen. Kom-

pletterande regler finns därför upprättade i förvaltningen.  

I detta ärende lämnas en sammanställning över den registrerade frånvaron (överstigande 

20 %) samt antalet anmälningar till huvudmannen. Även en kortare analys av statistiken 

görs.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-23 

  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanställningen avseende anmälningar höstterminen 2020 till 

huvudman när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  

 

Ärendebeskrivning 

Om en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har upprepad eller längre 

frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att 

frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. När en utredning om en elevs 

frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudmannen. 

Denna bestämmelse återfinns i skollagen 7 kap 19 a §.  

Vad som avses med upprepad eller längre frånvaro är inte definierat i skollagen. Kom-

pletterande regler finns därför upprättade i förvaltningen.  
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I detta ärende lämnas en sammanställning över den registrerade frånvaron samt antalet 

anmälningar till huvudmannen.  

Av förvaltningens rutiner framgår följande:  

Gemensamma rutiner för elevfrånvaro 

Vid första frånvarotillfället 

Uppmärksamma direkt 

 Vårdnadshavare kontaktas (sker i de flesta fall automatiskt via meddelande från 

Dexter) 

Vid upprepad frånvaro om högst fem tillfällen, eller vid längre frånvaro i upp till 
två veckor 

Varje skola ansvarar för att rutin införs lokalt. Mentor eller socialpedagog (varje skola 

avgör vem): 

 ringer hem för att informera vårdnadshavaren om frånvaron och frågar om orsak 

 samtalar med eleven 

 dokumenterar i formulär: Tidig kartläggning 

 Formuläret tas emot i Prorenata, där EHT (elevhälsoteam) informeras. EHT 

dokumenterar i Prorenata och går igenom frånvaroformulären på varje möte. 

Vid upprepad frånvaro om högst 10 tillfällen, eller vid långvarig frånvaro (mer än 
en månad i följd) 

 Mentor/socialpedagog informerar EHT via formulär Anmälan till rektor om 

behov av fördjupad kartläggning 

 Ett ärende om frånvaro skapas i Prorenata. 

 Beroende på tänkbar frånvaroorsak; medicinsk, social eller pedagogisk, kallar 

mentor och någon från elevhälsan, vårdnadshavare och elev till ett möte. 

 Mötet syftar till att ta reda på och kartlägga orsaker till frånvaron, då det är 

viktigt att få en samlad bild av frånvaron för att kunna sätta in rätt stöd. 

 Mötet dokumenteras i ärendet i Prorenata, där det framgår vilka åtgärder som 

ska vidtas. 

 Eventuella åtgärder följs upp och utvärderas. Använd formulär Fördjupad 

kartläggning i Prorenata. 

 Anmälan till huvudman görs. Använd blankett Anmälan till huvudman - 

upprepad eller längre frånvaro i Prorenata. 

Om frånvaron fortsätter eller om man inte förstår orsaken till frånvaron 

Utredning 

https://journal.prorenata.se/contactform/uddevalla-kom/formular_tidig_kartlaggning_elevfranvaro/
https://journal.prorenata.se/contactform/uddevalla-kom/formular_anmalan_till_rektor_om_behov_av_fordjupad/
https://journal.prorenata.se/contactform/uddevalla-kom/formular_anmalan_till_rektor_om_behov_av_fordjupad/
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 Hur omfattande utredning görs avgörs i det enskilda fallet. Rektor beslutar. 

 Rutin när elev riskerar att inte nå målen används. 

Som framgår av rutinerna görs en anmälan till huvudman om eleven har frånvaro vid 

fler än 10 gånger under läsåret samt om frånvaron överstiger en månad i följd.  

Antal anmälningar till huvudman 

Under höstterminen har 23 anmälningar gjorts till huvudman. De fördelar sig på 

följande sätt:  

Ljungskileskolan 4-6 2 

Källdalsskolan 4-6 1 

Ramnerödsskolan 6-9 1 

Linnéaskolan 9 

Norgårdenskolan 7-9 4 

Västerskolan 8-9 4 

Sommarhemsskolan 7-9 1 

Källdalsskolans grundsärskola 1 

Av framtagen statistik framgår att antal elever med mer än 20 % frånvaro under 

höstterminen 2020 uppgår till 632 st fördelat enligt följande:    

F-3 skolorna   

Ramnerödsskolan F-2 2 

Källdalsskolan F-3 23 

Ljungskileskolan F-3 27 

4-6 skolorna   

Källdalsskolan 4-6 10 

Ljungskileskolan 4-6 21 

F-6 skolorna   

Lane-Ryrsskolan  7 

Hogstorps skola 8 

Bokenässkolan 16 

https://inblicken.uddevalla.se/min-forvaltning/forvaltningar/barn-och-utbildning/grundskola/grundskola/rutiner-for-grundskolepersonal/elever-i-behov-av-sarskilt-stod---elevhalsa/nar-elev-riskerar-att-inte-na-malen.html
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Sandersdalsskolan 17 

Norgårdenskoaln F-6 23 

Äsperödskolan 24 

Sommarhemsskolan F-6 25 

Norrskolan  27 

Forshällaskolan 29 

Unnerödsskolan  31 

Dalabergsskolan 33 

  

7-9 skolorna   

Sommarhemsskolan 7-9 76 

Norgårdenskoaln 7-9 65 

Väster 8-9 55 

Linnéaskolan  32 

Väster 6-7 33 

Ramnerödsskolan 7-9 33 

  

Särskolorna  

Källdalsskolans grundsärskola 7 

Stråketskolan  8 

 

Som framgår av statistiken är det flera elever med omfattande registrerad frånvaro, men 

relativt få anmälningar till huvudmannen. I kontakt med rektorer har följande 

framkommit:  

 Statistiken över antalet frånvarande elever är i en del fall missvisande då 

registrering inte skett på rätt sätt eller att lektioner inte kvitterats enligt gällande 

rutiner   

 Osäkerhet råder kring hur frånvaro ska registreras i de digitala systemen.  
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 Eleven har varit frånvarande, men det har inte varit fler än 10 gånger eller längre 

period än en månad i sträck vilket inneburit att anmälningsskyldigheten inte 

uppstått.  

 Rutinerna har inte följts vilket innebär att anmälan till huvudman inte skett. 

 Ökad frånvaro på grund av pandemin.  

 Rektor har prioriterad att göra orosanmälningar till socialtjänsten.   

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 

Grundskolekontoret  



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr BUN 2021/00267  10 

Uddevalla vuxenutbildnings budget 2021 

Sammanfattning 

Vuxenutbildningens budget för 2021 bygger på minskade ekonomiska ramar enligt 

följande: 

 Kommunbidrag -3 miljoner 

 Effektiviseringsfonden -12,5 miljoner 

 Uteblivet statsbidrag -18 miljoner (att fördela inom samverkanskommunerna) 

 

Vilket innebär en betydande minskning av platser inom yrkesutbildningar och 

gymnasiala allmänna kurser samt risk för försämrad integration. För att lindra 

konsekvenserna av budgetåtgärderna och för att kunna upprätthålla viktiga utbildningar 

som främjar integration, kompetensförsörjning och att färre hamnar i försörjningsstöd 

ser verksamheten behov av ett utökat kommunbidrag. 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att hemställa hos Kommunstyrelsen om ett utökat kommunbidrag på 8,1 miljoner kr så 

att barn och utbildningsförvaltningen kan upprätthålla viktiga utbildningar som främjar 

integration, kompetensförsörjning samt att färre hamnar i försörjningsstöd 
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Handläggare 

Verksamhetschef Björn Wärnberg 

Telefon 0522-697521 

bjorn.warnberg@uddevalla.se 

 

 

Uddevalla vuxenutbildnings budget 2021 

Sammanfattning 

Vuxenutbildningens budget för 2021 bygger på minskade ekonomiska ramar enligt 

följande: 

 Kommunbidrag -3 miljoner 

 Effektiviseringsfonden -12,5 miljoner 

 Uteblivet statsbidrag -18 miljoner (att fördela inom samverkanskommunerna) 

Vilket innebär en betydande minskning av platser inom yrkesutbildningar och 

gymnasiala allmänna kurser samt risk för försämrad integration. För att lindra 

konsekvenserna av budgetåtgärderna och för att kunna upprätthålla viktiga utbildningar 

som främjar integration, kompetensförsörjning och att färre hamnar i försörjningsstöd 

ser verksamheten behov av ett utökat kommunbidrag. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa hos Kommunstyrelsen om ett utökat kommunbidrag på 8,1 miljoner kr så 

att barn och utbildningsförvaltningen kan upprätthålla viktiga utbildningar som främjar 

integration, kompetensförsörjning samt att färre hamnar i försörjningsstöd 

 

Ärendebeskrivning 

Vuxenutbildningens budget för 2021 bygger på minskade ekonomiska ramar: 

 Kommunbidrag -3 miljoner 

 Effektiviseringsfonden -12,5 miljoner 

 Uteblivet statsbidrag -18 miljoner (att fördela inom samverkanskommunerna) 

Budgeten innebär en betydande minskning av platser inom yrkesutbildningar och 

gymnasiala allmänna kurser samt risk för försämrad integration. För att lindra 

konsekvenserna av budgetåtgärderna ser verksamheten behov av satsning på utbildning 

som leder till kompetensförsörjning, enligt följande: 

 

 Yrkesutbildningar med sfi C-nivå - 2,1 miljoner 

o Servicepersonal förskola 
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o Rengöringsservice 

o Fastighetsskötsel 

o Betong 

 

 Allmänna gymnasiala kurser i egen regi samt distanskurser – 3,8 miljoner 

o Matematik 1, 2 

o Engelska 6, 7 

o Svenska som andraspråk 

o Biologi, kemi, naturkunskap 

o Resurs till Studiecentrum 

 

 Studie- och yrkesvägledning, minska 1 tjänst istället för 2 samt behålla ett 

våningsplan – 2,2 miljoner 

 

Bakgrund  
Effektiviseringsfonden upphörande och tillhörande budgetnedskärningar 

Under 2020 ansökte verksamheten och beviljades 12 575 000 kr från 

effektiviseringsfonden. Medlen användes till övervägande del till nya starter och fler 

platser inom yrkesutbildningar, samt fler platser inom gymnasiala allmänna och stöd i 

syfte att få fler elever behöriga till vidare studier. Verksamheten har inför 

budgetåtgärderna 2021 genomfört en ny prioritering utifrån verksamhets-, medborgar- 

och kompetensförsörjningsperspektiv.  

 

Budgetåtgärder motsvarande medel från effektiviseringsfonden 2020: 

 Minskning av antal tjänster och tjänstegrader inom grundläggande och 

gymnasial vuxenutbildning, sfi och yrkesutbildningar, samt minskade 

stödresurser inom samma områden. 

 Inga yrkesspår inom sfi 

 375 färre utbildningsplatser inom gymnasiala allmänna kurser  

 Inställd start av yrkesutbildningarna lärarassistent, rengöringsservice, vård, 

restaurang och fastighetsskötsel, samt färre 16 platser inom yrkesförare 

godstransport, totalt 101 utbildningsplatser 
 

Ytterligare åtgärder för en budget i balans 2021: 

 Minskning av en tjänst inom studie- och yrkesvägledning 

 Minskning av en tjänst inom administration 

 Minskning av lokaler om ca två våningsplan 

 

Verksamheten har beaktat alla möjligheter till effektiviseringar och alla delar i 

verksamheten kommer påverkas. Den mest uppenbara konsekvensen är att 

verksamhetens utbud minskar för kommunens invånare. Andra konsekvenser är längre 

studietider inom sfi, lägre måluppfyllelse, färre blir behöriga till eftergymnasial 
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utbildning, fler blir utan sysselsättning/hamnar i försörjningsstöd och försämrad 

kompetensförsörjning. 

 

Statsbidrag för regionalt yrkesvux 

Tillsammans med samverkanskommunerna Färgelanda och Orust söktes totalt 

33 985 000 kr i statsbidrag för yrkesvux 2021 varav 15 870 339 kr beviljades. Trots 

flera inställda starter av yrkesutbildningar, innebär beslutet om statsbidrag en diff 

mellan verksamhetens planerade yrkesutbildningar och statsbidrag för dessa, om                

-1 395 000 kr. Det slutliga utfallet kan dock ses först i slutet av 2021 när redovisning av 

samverkanskommunernas sammanlagda statsbidrag ska göras. 

Vuxenutbildningen väljer att utveckla lärlingsvux. Det är en kompensation för att 

ersätta en del av de platser som försvinner inom de traditionella 

yrkesutbildningsalternativen. Genom samverkan med AMA och Uddevalla 

gymnasieskola planerar vuxenutbildningen att kunna starta med lärlingsutbildningar 

redan under våren och i större skala runt halvårsskiftet. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Björn Wärnberg  

Förvaltningschef Verksamhetschef  

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr BUN 2021/00012  11 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-03-25 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-02-10-

2021-03-15 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att notera informationen 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden  

2021-03-25 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-02-10-

2021-03-15 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
02-10 

IN Vårdnads-
havare  

Klagomål gällande elevsituation på Norgårdenskolan F-
6 

2021/
00165 

2021-
02-11 

IN Vårdnads-
havare 

Synpunkter på barnens klädsel på förskolan 2021/
00050 

2021-
02-12 

IN Uddevalla 
sjukhus 

Avtal gällande hyra av bassäng på Uddevalla Sjukhus 
vt/ht 20201 

2021/
00174 

2021-
02-15 

IN Myndigheten 
för YH 

Beslut uppföljning kvalitetsgranskning YH E-commerce 
210205 

2021/
00197 

2021-
02-15 

IN Myndigheten 
för YH 

Beslut om att ingå i yrkeshögskolan gällande 
Stödpedagog inom fuktionshinderområdet Uddevalla 
vuxenutbildning 

2021/
00197 

2021-
02-15 

IN Myndigheten 
för YH 

Beslut om att ingå i yrkeshögskolan gällande 
Socialpsykiatrisk Boendestödspedagog Uddevalla 
vuxenutbildning 

2021/
00197 

2021-
02-15 

IN Myndigheten 
för YH 

Beslut om att ingå i yrkeshögskolan gällande Backend- 
utvecklare Uddevalla vuxenutbildning 

2021/
00197 

2021-
02-15 

IN Samhälls-
byggnad 

Radonundersökning i dagbarnvårdares 
verksamhetslokaler, kommunicering inför beslut 

2021/
00205 

2021-
02-17 

IN Ungdoms-
fullmäktige 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-01-26 § 7 
Medborgarförslag om att få en plan för hur föräldrar ska 
få till sig kunskap om vad barnen kan råka ut för när de 
spela 

2020/
01273 
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Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
02-18 

IN Migrations-
verket  

Angående ersättning för utbildningskostnader för 
asylsökande barn och elever 201217 

2021/
00209 

2021-
02-26 

IN Vårdnads-
havare  

Anmälan och kontaktformulär angående 
Norgårdenskolans ledning 

2021/
00229 

2021-
02-26 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-24 § 46 
med tjänsteskrivelse och bilagor - Revidering av 
kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
upphandling och inköp av varor och tjänster 

2021/
00230 

2021-
02-26 

IN Demokrati-
beredningen  

Demokratiberedningens protokoll 2021-02-11 § 4 
Erbjudande utbildning avhopp från politiska uppdrag 
helt eller delvis på grund av hot och hat rapport från 
SKR 

2021/
00235 

2021-
03-01 

IN Skolinspek-
tionen  

Begäran om komplettering gällande ansökan om att få 
driva distansundervisning för grundskolan med 
ansökningsblankett 

2021/
00123 

2021-
03-04 

IN Vårdnads-
havare  

Klagomål gällande skolsituation för elev på 
Norgårdenskolan F-6 

2021/
00258 

2021-
03-08 

IN Skolinspek-
tionen  

Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av 
rektors arbete med läraravlastande tjänster i 
grundskolan Norgårdenskolan 7-9 

2020/
01252 

2021-
03-08 

IN Vårdnads-
havare  

Skrivelse gällande skolsituationen för elever på 
Bokenäs skola 

2021/
00260 

2021-
03-15 

IN Samhälls-
byggnad  

Kommunicering inför beslut gällande anmälan om 
olägenhet, störning, buller vid Pipfabriken 4 

2020/
01094 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr BUN 2021/00002  12 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-03-25 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-03-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-03-25 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-03-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr BUN 2021/00031  13 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-03-25 

Sammanfattning 

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

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

blivit utsatta för kränkande behandling. 

  

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-02-15, 2021-02-22 och 

2021-03-01 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

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

som känner sig kränkt 2021-03-25 

Sammanfattning 

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

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

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-02-15, 2021-02-22 och 

2021-03-01 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr BUN 2021/00070  14 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-03-25 

Sammanfattning 

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

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

grundskola och grundsärskola. 

  

Genom förteckning uttagen ur systemet ProReNata 2021-02-22 anmäls gjorda 

utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till barn och 

utbildningsnämnden.  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2021-03-25 

Sammanfattning 

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

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

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning uttagen ur systemet ProReNata 2021-02-22 anmäls gjorda 

utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till barn och 

utbildningsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr BUN 266962   15 

Övriga frågor 
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