
  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

1(3) 

2019-01-14  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Barn och utbildningsnämnden torsdagen den 24 januari 2019 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 266876  

 

I tur att justera: Niklas Moe (M) 

Beräknad tid för justering: Tisdagen den 29 januari 2019 

 

 

2.  Information till nämnd 2019-01-24 
Dnr BUN 2019/00013  

 

1. Presentation av förtroendevalda och ledningsgrupp 

 

 

 

2. Kort verksamhetspresentation  

 

 

3. Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens 

klagomålsystem samt genom egna undersökningar  

 

4. Lokalfrågor 

- Beställning av förstudie om- och tillbyggnad Norgårdenskolan F-9, 

grundsärskolan och träningsskolan  

- Aktuella lokalfrågor   

 

5. Visning av sidan Förtroendevalda och sekretessinloggning 

 

 

6. Bokslut  

 

 

 

 

08:40-09:15 

Förtroendevalda och 

ledningsgrupp 

 

09:35-10:25 

Verksamhetschefer 

 

10:25-11:15 

Verksamhetschefer  

 

11:15-11:45 

Utredare  

 

Lokalplanerare  

 

11:45-12:00 

Nämndsekreterare   

 

13:45-14:25 

Controller 

 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

2(3) 

2019-01-14  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2019-01-24 
Dnr BUN 2019/00014  

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- Faktura – Kunskapsförbundet Väst 

 

2. Kommunens styrmodell, systematiskt kvalitetsarbete 

 

 

3. Inspektionsärenden 

 

 

 

14:45-15:05 

Förvaltningschef  

 

15:05-15:45  

Förvaltningschef 

 

15:45-15:55 

Administrativ Chef 

4.  Information - Ordförande 2019-01-24 
Dnr BUN 2019/00015  

 

1. Västerskolan  

 

Beslutsärenden kl. 13:00-13:45 

 

 

 

15:50-16:00 

Ordförande  

5.  Medborgarförslag från L.T. om schemaändring på skola  
Dnr BUN 2018/01108  

Verksamhetschef 

grundskolan 

6.  Medborgarförslag från S.T. om busslinje 
Dnr BUN 2018/01159  

Administrativ chef 

7.  Arbetsmiljörapport 2018 
Dnr BUN 2018/00026  

Utredare  

8.  Sammanställning av inkomna klagomål under 2018 
Dnr BUN 2019/00073  

Administrativ chef  

9.  Tillsynsrapport hösten 2018 
Dnr BUN 2018/00908  

Utredare 

10.  Justering av Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2019 
Dnr BUN 2018/00649  

Nämndsekreterare 

11.  Barn och utbildningsnämndens deltagande på Skolriksdagen 6-7 maj 

2019 
Dnr BUN 2019/00099  

Nämndsekreterare 

12.  Val av representanter till kommunala rådet för äldre och kommunala 

rådet för personer med funktionsnedsättning  
Dnr BUN 2019/00100  

Nämndsekreterare 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

3(3) 

2019-01-14  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

13.  Beställning av förstudie om- och tillbyggnad  Norgårdenskolan F-9, 

grundsärskolan och träningsskolan   
Dnr BUN 2019/00103  

Utredare  

14.  Beslut fattade å nämndens vägnar 2019-01-24 

Dnr BUN 2019/00002  
Nämndsekreterare 

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

känner sig kränkt 2019-01-24 
Dnr BUN 2019/00034  

Nämndsekreterare 

16.  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 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr BUN 266876   1 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering   

Sammanfattning 

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

Moe (M). Beräknad tid för justering är tisdagen den 29 januari 2019.      

                               

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Niklas Moe (M) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 29 januari 2019 

      

      

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr BUN 2019/00013  2 

Information till nämnd 2019-01-24 

 

1. Presentation av förtroendevalda och ledningsgrupp 

 

2. Kort verksamhetspresentation  

 

3. Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålsystem samt 

genom egna undersökningar  

 

4. Lokalfrågor 

- Beställning av förstudie om- och tillbyggnad Norgårdenskolan F-9, 

grundsärskolan och träningsskolan  

- Aktuella lokalfrågor   

 

5. Visning av sidan Förtroendevalda och sekretessinloggning 

 

6. Bokslut  

  

   

     

     

      

      

      

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-01-15 Dnr BUN 2019/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till nämnd 2019-01-24 

 

1. Presentation av förtroendevalda och ledningsgrupp 

 

2. Kort verksamhetspresentation  

 

3. Uppföljning och analys av synpunkter genom kommunens klagomålsystem samt 

genom egna undersökningar  

 

4. Lokalfrågor 

- Beställning av förstudie om- och tillbyggnad Norgårdenskolan F-9, 

grundsärskolan och träningsskolan  

- Aktuella lokalfrågor   

 

5. Visning av sidan Förtroendevalda och sekretessinloggning 

 

6. Bokslut  

 

 

      

      

 

   
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr BUN 2019/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2019-01-24 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- Faktura – Kunskapsförbundet Väst 

  

2. Kommunens styrmodell, systematiskt kvalitetsarbete 

  

3. Inspektionsärenden     

     

      

      

      

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-01-15 Dnr BUN 2019/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2019-01-24 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- Faktura – Kunskapsförbundet Väst 

 

2. Kommunens styrmodell, systematiskt kvalitetsarbete 

 

3. Inspektionsärenden      

      

 

   
 



Skrivelse  
Barn och utbildning 

1(3) 

2019-01-10 Dnr BUN 2019/00028 

 

 

Pågående ärenden – myndigheter 2019 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
       
       

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

   
Övriga myndigheter  

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
       
       

 
  



 
 

Skrivelse 
Barn och utbildning 

2(3) 

2019-01-10 Dnr BUN 2019/00028 

  

 

 

Pågående ärenden – myndigheter 2018 
Skolinspektionen enskilda elever 

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

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

2018-10-12 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 7 
december 2018 

2018-12-07 – Svar skickat med 
beslutsjournal  

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

2018-09-04 – Beslut att lämna 
över ärendet till Uddevalla 
kommun 
Svar daterat 2018-09-14 skickas

2018-11-06 – Begäran om 
komplettering 

2018-11-12 komplettering 
inskickad  

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

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

2018-12-20 – Svar skickad med 
beslutsjournal  

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

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

2019-01-11 – Svar skickad med 
beslutsjournal 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr BUN 2019/00015  4 

Information - Ordförande 2019-01-24 

 

1. Västerskolan      

     

      

      

      

  

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-01-03 Dnr BUN 2019/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2019-01-24 

 

1. Västerskolan       

      

  

 

   
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr BUN 2018/01108  5 

Medborgarförslag från L.T. om schemaändring på skola  

Sammanfattning 

Elev vid Västerskolan föreslår i ett medborgarförslag en schemaändring med skoldag 

mellan klockan 06.00 och 11.00 alternativt 12.00. Kommunfullmäktige beslutade 2018-

11-14 att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-03      

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det på grund av flera olika skäl inte 

är möjligt att ha ett schema såsom önskas av eleven   

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2019-01-03 Dnr BUN 2018/01108 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef grundskola Peter Madsen 

Telefon 0522-69 70 08 

peter.madsen@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från L.T. om schemaändring på skola  

Sammanfattning 

Elev vid Västerskolan föreslår i ett medborgarförslag en schemaändring med skoldag 

mellan klockan 06.00 och 11.00 alternativt 12.00. Kommunfullmäktige beslutade 2018-

11-14 att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-03      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det på grund av flera olika skäl inte 

är möjligt att ha ett schema såsom önskas av eleven  

 

Ärendebeskrivning  

Elev vid Västerskolan föreslår i ett medborgarförslag en schemaändring med skoldag 

mellan klockan 06.00 och 11.00 alternativt 12.00. Kommunfullmäktige beslutade 2018-

11-14 att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

 

När elevernas schema bestäms är det många faktorer som rektor måste ta hänsyn till. 

Det är rektor som slutligen beslutar om hur schemat ska se ut. Det finns många lagar 

och regler som styr detta.  

 

Sammanfattningsvis påverkar detta schemat:  

 Grundskolans timplan, det vill säga att eleverna får så många lektioner som de 

har rätt till  

 Personalens arbetstider  

 Lokaler  

 Bussförbindelser  

 Lovdagar och helgdagar  

 

Att börja en skoldag kl 06.00 är inte möjligt eftersom det är mycket tidigt på morgonen. 

Det skulle i så fall betyda att busstider behöver ändras, förskolor behöver öppna tidigare 

för att kunna ta emot personalens barn och så vidare. Dessutom vill de flesta eleverna 

inte börja tidigare, utan många vill istället börja senare eftersom de känner sig piggare 

då.  



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2019-01-03 Dnr BUN 2018/01108 

  

 

 

 

Eftersom det är ont om skollokaler så utreds möjligheten att fördela skoldagen under 

fler timmar än vad som sker idag. Det betyder kanske att det blir ändring av start- och 

sluttider vid grundskolor, men inte så som eleven önskar.  

 

Så någon schemaändring, såsom eleven vill, är inte möjlig att genomföra eftersom det är 

stora praktiska svårigheter att börja redan klockan 6 på morgonen.  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Peter Madsen 

Förvaltningschef Verksamhetschef grundskola  

Expediera till 

Grundskolan 

Medborgarförslagställare  

Kommunfullmäktige 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2018-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 288 Dnr KS 2018/00701  

Medborgarförslag från   om schemaändring på 
skolan 

                              

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2018-11-19 

Elving Andersson, Sonny Persson, Rolf Jonsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-11-19 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2018-11-21 

  

Barn och utbildningsnämnden 

  

      

 



Medborgarförslagets ärende: 
skolan 
 
Ditt medborgarförslag: 
jag vill att västerskolan ska byta schema för 6E, jag vill att vi ska börja typ kl 6 på morgonen och sluta 
typ 11 eller 12 på dagen. :)))))) 
 
Dagens datum: 
10/10-18 
 
Namn: 

  
 
 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr BUN 2018/01159  6 

Medborgarförslag från S.T. om busslinje 

Sammanfattning 

  går på Forshällaskolan. Han åker buss 920 till skolan. Han har i med-

borgarförslag föreslagit att bussen inte ska köra runt Stenshult för att bussvägen ska bli 

kortare.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-02.  

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på   medborgarförslag om att buss 920 inte ska åka runt 

Stenshult meddela att detta inte går att ändra på eftersom det bor elever vid Stenshult 

som måste åka med bussen till sina skolor och att det inte finns andra alternativ 

eftersom det skulle bli för dyrt att ha fler bussar som kör eleverna till skolorna. 

    

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2019-01-02 Dnr BUN 2018/01159 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från S.T. om busslinje 

Sammanfattning 

  går på Forshällaskolan. Han åker buss 920 till skolan. Han har i med-

borgarförslag föreslagit att bussen inte ska köra runt Stenshult för att bussvägen ska bli 

kortare.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-02.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på   medborgarförslag om att buss 920 inte ska åka runt 

Stenshult meddela att detta inte går att ändra på eftersom det bor elever vid Stenshult 

som måste åka med bussen till sina skolor och att det inte finns andra alternativ 

eftersom det skulle bli för dyrt att ha fler bussar som kör eleverna till skolorna 

   

Ärendebeskrivning 

Många elever i kommunen åker buss till sina skolor.   går i Forshällaskolan 

och åker buss 920 till skolan. Han tycker att bussen ska åka raka vägen till skolan och 

inte köra runt Stenshult.  

 

När planering av busslinjer görs kontrolleras var eleverna bor och i vilka skolor de går. 

Sedan försöker Västtrafik se till att bussarna används så effektivt som möjligt. Det 

betyder att Västtrafik och kommunen tillsammans bestämmer hur bussarna ska köra. 

Busslinje 920 kör runt Stenshult eftersom det bor elever där som ska åka med bussen till 

sin skola. Med denna buss åker elever både till Forshällaskolan och till Sommarhems-

skolan.  

 

Bussen kan inte åka raka vägen till skolan utan måste åka en slinga så att så många 

elever som möjligt kan åka med samma buss. Det skulle bli för dyrt för kommunen att 

ha så många bussar att alla elever skulle kunna åka direkt till sin skola.      

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2019-01-02 Dnr BUN 2018/01159 

  

 

 

 

Expediera till 

   

Grundskolekontoret 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2018-11-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 291 Dnr KS 2018/00719  

Medborgarförslag från   om busslinje 

                              

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  

att överlåta till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

 

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2018-11-19 

Elving Andersson, Sonny Persson, Rolf Jonsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2018-11-19 intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2018-11-21 

Barn och utbildningsnämnden 
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Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr BUN 2018/00026  7 

Arbetsmiljörapport 2018 

Sammanfattning 

Enligt barn och utbildningsnämndens årshjul ska förvaltningen lämna arbetsmiljö-

rapport två gånger per år. I juni och i december med beslut i januari. Bilagda 

arbetsmiljörapport omfattar alla verksamheter inom barn och utbildningsförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 

Arbetsmiljörapport december 2018  

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna arbetsmiljörapport december 2018  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2018-12-03 Dnr BUN 2018/00026 

  

 

Handläggare 

Utredare Arinette Jonshamre  

Telefon 0522-69 71 36 
arinette.jonshamre@uddevalla.se 

 

Arbetsmiljörapport december 2018 

Sammanfattning 

Enligt barn och utbildningsnämndens årshjul ska förvaltningen lämna arbetsmiljö-

rapport två gånger per år. I juni och i december med beslut i januari. Bilagda 

arbetsmiljörapport omfattar alla verksamheter inom barn och utbildningsförvaltningen.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-03 

Arbetsmiljörapport december 2018    

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna arbetsmiljörapport december 2018    

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Arinette Jonshamre  

Förvaltningschef Utredare  

Expediera till 

 



 

 
 

 

 

 

Handläggare 

Utredare Arinette Jonshamre 

Telefon +46522697136 

arinette.jonshamre@uddevalla.se 

Rapport 

Barn och utbildning  

1(15) 

2019-01-03 Dnr BUN 2018/00026 

  

Arbetsmiljörapport, december 2018 för Barn o utbildnings 

verksamheter 

Hot och våld 

Medarbetare, tillbud o skador 

Sjukfrånvaro 

 

Enligt Barn och utbildningsnämndens årshjul ska förvaltningskontoret lämna 

arbetsmiljörapport två till tre gånger per år. Arbetsmiljödialog med fackliga representanter 

planeras till januari 2019. 

Arbetsmiljö och hälsa 

Målet är att förena en väl fungerande verksamhet med ett långsiktigt hållbart yrkesliv 

genom att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö. Hälso- och arbetsmiljöarbetet ska 

främja arbetstillfredsställelse samt öka medarbetarnas delaktighet och utveckling i arbetet. 

 

Tre nivåer i arbetsmiljö och hälsa 

 

Hälsofrämjande 

Bibehålla och utveckla hälsa. Stärka ex kreativitet uthållighet, välbefinnande, känsla av 

sammanhang m.m. 

 

Förebyggande 

Undvika/hindra ohälsa och risker 

 

Efterhjälpande/Rehabiliterande 

Sjukdom/skada 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Rapport 
Barn och utbildning 
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Uddevalla kommuns målsättning är att så långt det är möjligt förebygga att 

medarbetare ut utsätts för hot eller våld som är arbetsrelaterat. 

 

Definition av begrepp  

Våld  

Av en person, tillfogande annan person kroppsskada, sjukdom, eller smärta. Likaså 

ofredande av en annan person genom till exempel knuffar, fasthållande, kastande av 

föremål, och att genom skrik, skällsord eller gester allvarligt kränka någon.  

 

Hot om våld  

En person uppträder hotfullt i tal eller i skrift och framkallar rädsla hos den hotade för 

hans/hennes egen eller annans t ex anhörigs person.  

 

Arbetsskada  

En fysisk eller psykisk skada till följd av en händelse inträffad under arbetets gång.  

 

Tillbud  

En händelse som skulle ha kunnat leda till sjukdom eller olycksfall bland medarbetare. 

Vid tillbud uppkommer aldrig någon personskada. 

 

Hot och Våld  

Förskolan 

 

Hot Åtgärder 

Inrymning vid hot 

 

Plan för inrymning är upprättad.  

Problem vid inrymning är att det finns 

många ingångar till förskolorna och att alla 

ej går att låsa från insidan (utan måste låsas 

från utsidan) 

Hot på avstånd av stökigt ungdomsgäng 

 

 

Polisanmält 

Kränkningar på Facebook 

 

Polisanmält 

Ensamarbete 

 

Ytterdörrar låses vid ensamarbete 

Anmälan till socialtjänsten 

 

Två personer vid svåra samtal, 

Informera kolleger inför samtalet 

Placering närmast dörren för 

utrymningssmöjlighet 
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OBS vid nybyggnation skall samtalsrum ha 

två dörrar för större utrymnings-möjlighet 

(såsom socialtjänsten har) 

Obehörig person på förskolan vid 

flertalet tillfällen 

 

Polisanmält 

Säkerchef inkopplad 

Handlingsplan är upprättad vilken är 

kommunicerad på apt 

Samtliga ytterdörrar hålles låsta 

(ringklockor finns) 

Inrymningsplan  

Plan vid hot och våld  

Kris-hantering 

 

 

Information till personal vid nyanställning 

samt minst en gång/år för samtlig personal 

på apt 

I enlighet med plan mot hot och våld i 

Årshjulet, arbetsmiljöarbete 

 

 

Övrigt 

 

 

 

 

Oron vid ensamarbete samt oron för hot och 

våld har ökat bland personalen 

Ensamarbete bör i största möjliga 

utsträckning undvikas 

Handlingsplaner vid Hot och våld samt 

inrymningsplan är ett viktigt stöd för 

personal och förskolechef 

Personal vid förskola, norra området har 

upplevt oro pga. frekventa besök av 

obehörig på förskolans gård samt entré. 

Säkerhetschef har varit ett mycket 

betydelsefullt stöd dels vid upprättande av 

inrymningsplan men även vid akuta 

händelser. 

 

 

Hot och våld 

Grundskolan 

 

Finns det särskilda risker i vissa 

situationer 

På alla enheter är riskerna ofta kopplade till 

vårdnadshavare och dras bemötande 

gentemot personal och rektor kring olika 

situationer t ex vid föräldramöten, där 

föräldrar går ihop till hot och våld. 
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Fritidshemspersonal är extra utsatta då de 

ofta är ensamma i samband med att 

verksamheten stänger. 

Finns det dokumentation och rutiner för 

hur man bör agera i en hot och 

våldsituation? 

Kommunens hot o våldsplan finns men är 

inte känt av alla medarbetare. 

Inga planer eller rutiner finn om någon 

större händelse (Kronan i Trollhättan). 

Rektorer ser ett stort behov av detta. 

Ges fortbildning i hot- och 

våldssituationen 

Endast på Källan och Grundsärskolan 

Är arbetsplatsen utformad så att man 

kan förebygga eller undvika hotsituation 

På de flesta skolorna är det olåst under 

dagen.  Lokaler borde delas in i larmzoner. 

En del enheter har många in och utgångar, 

svårt att säkra trygghet (Kronan) 

En del enheter har många hus. 

Flera enheter saknar internkommunikation 

inom enheten. 

Ofta kommer personal från 

Samhällsbyggnad/Tekniska utan att 

förvarna, vi vet inte om de verkligen har 

där att göra eller inte. Är man bara 

arbetsklädd kan vem som helst komma och 

gå som man vill 

Öppna skolgårdar utan grindar/staket 

 

 

 

 

Hot och våld 

Gymnasiet 

 

Rutiner för tillgänglighet är förändrade på Uddevalla Gymnasieskola så att några skolhus 

har stängt även huvudentréer dagtid, tillhörighet via gymnasie-id. Detta på grund av att 

obehöriga personer tagit sig in i skolhus och uppträtt hotfullt. Några skolhus har fortsatt 

huvudentrén öppen under dagtid och övriga entréer kräver tillhörighet via gymnasie-id. 

Kamera övervakningsutrustningen är den samma som tidigare. Samtliga entréer är 

utrustade med kameror och det finns kameror i korridorer och uppehållsutrymmen. Vid 

incidenter i skolhus har övervakningskamerorna kommit till stor nytta i identifiering av 

personer och situationer. Östrabo Y har trots utökad övervakning haft inbrott och 

skadegörelse. Polisanmälningar har gjorts och man har sett över områdets bevakning.  
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Hot och vålds-situationer har förekommit och åtgärder har vidtagits som tex polisanmälan, 

orosanmälan och avstängning. 

 

Hot och våld 

Vuxenutbildningen 

 

Enheternas kartläggningar visar en enhetlig bild av risker för hot och våld. Enheterna inom 

vuxenutbildningen har en god kännedom om förebyggande åtgärder så som larm och 

rutiner kring larm- och krissituationer. Även rutiner kring anmälande av arbetsskador och 

kännedom kring möjlighet till hjälp och stöd efter psykisk eller fysisk skada är god.   

  

De risker som ses inom samtliga enheter är ensamarbete, att ”obehöriga” kan uppehålla sig 

i lokalerna och hot från elever. Dessa risker kan höra ihop och bidrar tillsammans till en 

höjd risknivå. Under dagtid är dörrarna olåsta vilket gör att vem som helst kan komma in, 

och eftersom vuxenutbildningen har mycket personal och elever så upptäcks det sällan om 

någon som inte är elev eller har ärende till vuxenutbildningen, finns i lokalerna.  

  

Det har förekommit några hot från elever riktade mot personal, och det sker främst när 

elever blivit förargade på grund av att de till exempel inte fått betyg eller blivit avslutade 

på grund av bristande progression. Rektorer/chefer möter om möjligt dessa elever två och 

två och kan välja att bära larm. Ledningsgruppen har under året uppdaterat rutinerna kring 

larm och vid situation av hot och våld.   

  

Riskerna förebyggs genom att så långt som möjligt undvika ensamarbete. Ensamarbete 

förekommer framför allt om någon personal kommer först eller går sist på dagen, eller på 

kvällstid då det är mindre verksamhet än på dagen. Chefer försöker förebygga 

ensamarbete genom att inte schemalägga så att någon blir ensam, och genom att uppmana 

personal att själva planera för att inte vara ensamma. Att elever blir arga på grund av betyg 

eller upphörande av utbildning kan till viss del förebyggas genom att tydliggöra 

kunskapskrav från dag ett. Det görs bland annat genom en kunskapsmatris där eleven kan 

se vad som krävs och vilka krav eleven nått, vilket förhindrar att eleven upplever att 

lärarens bedömning är subjektiv. 
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Förskolan 

Sammanställning av tillbud och skador för medarbetare  

 

Skador Tillbud Antal Åtgärder 

Fallskador inom -och 

utomhus 

(2 pga. missad 

snöskottning) 

 15 Rutiner för snöskottning 

 

 

 

 

Kallt på förskolan 7 Värmejusteringar 

Tätat fönster 

dock litet resultat 

Fallskada 

 

 

 1 Kan vara orsakad av 

stress, ökat 

personaltätheten 

Halkolycka utomhus 

 

 

 1 Efterfrågat bättre rutiner 

för snöskottning och 

halkbekämpning 

 

 

Ensamarbete med 

många barn/stress 

1 Genomgång av rutiner 

 

 

 

Lyft/ryggont 2 Genomgång av lyftteknik 

Skärskada  1 Genomgång av rutiner 

Tappat föremål på fot  1 Olyckshändelse 

 

 

Psykisk 

belastning/oro som 

handlar om att det 

saknas utbildad 

personal, vikarier 

samt renovering, 

öppning av ny avd. 

14 Bemanningen har 

rekryterat fler vikarier 

Lokaler är 

iordningsställda 

 

 

Samarbetsproblem i 

personalgrupp 

1 HR samt Hälsobolaget är 

inkopplade 

 

Analys av anmälda tillbud och skador förskolan 

Förskolechefer anger att det totala antalet tillbud/skador minskat då det finns fler aktuella 

rutiner/handlingsplaner vid t.ex. ensamarbete. 

Psykisk oro har dock ökat pga. svårigheter att tillhandahålla korttidsvikarier, färre utbildad 

personal. ensamarbete vilket varierar mkt mellan olika förskolor. 
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Främst är det förskolor i kommunens utkant samt förskolorna i norr som saknar behörig 

personal. 

Nya rutiner för snöskottning är upprättad vilket förhoppningsvis innebär minskad risk för 

fall-och halkolyckor 

 

 

Grundskolan 

Sammanställning av tillbud och skador för medarbetare  
 

Totalt anmälda tillbud: 674 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till 

hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall 

Antal 

Antal män och kvinnor 674 

 Psykisk risk Fysisk risk 

Män 88 104 

Kvinnor 301 277 
 

 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att Arbetsmiljöverket har 

informerats  

2 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet  2 

 

Totalt anmälda skador: 43 

Vid skada ska alltid arbetsskadeanmälan skrivas/försäkringskassan Antal 

Kvinnor 29 

Män  14 

Fysiska skador 43 

Psykiska skador 1 

Skadan har krävt sjukskrivning  7 

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades 1 

Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan (tex 

arbetsmiljöverket) 

3 

 

 

Analys av anmälda tillbud och skador grundskolan 

Vid årets kartläggning har redovisningen av anmälda tillbud förändrats jämfört med de 

senaste åren. Antalet beskrivande variabler har minskat samt att tillbuden redovisas 

fördelat per kön. Denna förändring innebär förutom ett nytt perspektiv, även en ökad 

jämförbarhet mellan anmälda tillbud och anmälda skador. 

Av antalet anmälda tillbud i år är kvinnor involverade i 75 % av händelserna. Samma 

mönster har konstaterats hos anmälda skador de senaste åren. Utvecklingen för tillbud och 

skador är dock annorlunda avseende antalet anmälningar. Generellt sett har antalet 
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anmälda tillbud varit högre än antalet anmälda skador. Skillnaden i antal är större vid årets 

kartläggning än för de två gångna åren. Årets kartläggning omfattar 674 tillbud vilket är 

en ökning med 95 % från föregående år då antalet tillbud var 346. För skadorna är 

tendensen en annan. Vid årets kartläggning är antalet anmälda skador 43, vilket är en 

betydande minskning jämfört med år 2017 då anmälda skador var 228.  

 

 

 
 

Flera enheter anger i sina rapporter att rutinerna kring anmälningarna behöver ses över. De 

enheter som har flest anmälda tillbud är grundsärskolorna Äsperödsskolan-Skansen och 

Stråketskolan, Dalabergsskolan, Källan samt Hovhultsskolan. Antalet enheter som ej har 

några anmälda tillbud är jämförbart med föregående år.  

Majoriteten av tillbuden härleds från händelser då ett fåtal elever agerat i affekt vilket ofta 

genererat slag samt sparkar mot personal. På dessa enheter samt i arbetet nära de 

utåtagerande eleverna är övervägande delen av personalen kvinnor, vilket förklarar att 

kvinnor är involverade i fler tillbud än män. Flera enheter framhåller att det är svårt att 

förebygga affektsituationer då de lokalmässiga förutsättningarna ej finns. Trångboddheten 

gör det svårt att bedriva undervisning i mindre grupper vilket skulle kunna ha en lugnande 

effekt och resultera i färre antal utbrott. De förebyggande åtgärderna som främst beskrivs i 

enheternas rapporter är utbildning i lågaffektivt bemötande, handledning från elevhälsan 
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samt att arbeta med delade uppdrag. Den sistnämnda åtgärden innebär att man som 

personal inte har en och samma elev hela dagen. 

Exempel på övriga händelser som genererat tillbudsanmälningar är halkolyckor, 

olyckshändelser där elever varit inblandade, kränkande information på sociala medier 

samt en ökad psykisk stress på grund utav större elevgrupper. Förebyggande åtgärder i 

dessa fall kan bestå i förbättrad snöröjning samt halkbekämpning, värdegrundsarbete samt 

dialog kring organisation och hur resurserna skall nyttjas i besparingstider.  

 

 
 

Majoriteten av grundskolans verksamheter har få eller inga skadeanmälningar. I de fall 

skada uppkommit är orsakerna utåtagerande elever, olyckshändelser i situationer mellan 

elev och personal samt halkskador på grund av rådande vinterväglag. Samtliga skador är 

av fysisk karaktär. I ett fall är skadan dock både fysisk och psykisk. En förklaring till att 

antalet skadeanmälningar sjunkit jämfört med föregående år är att en del av händelserna 

som inneburit skada bedömts som mindre allvarliga och istället redovisats som tillbud.   

Andelen skador som krävt sjukskrivning har ökat de senaste åren och är vid årets 

kartläggning 16 %. De två föregående åren har andelen uppgått till under 5 %. Det är svårt 

att dra några slutsatser kring denna ökning då årets samt tidigare års rapporterade underlag 

saknar utförlig information kring dessa händelser.  

Arbetsmiljöverket informerades vid ett skadetillfälle och två tillbud. Skadan uppkom då 

en elev i affekt knuffade en personal i ryggen varpå smärtor i nacke och rygg uppstod. 

Personalen blev hämtad av ambulans. Inga skador enligt röntgen men en kvarvarande 

smärta förelåg efter denna händelse. Smärta och ömhet uppkom även vid två tillbud där 

arbetsmiljöverket informerades. I ena fallet var det en medveten handling från elev som 

genererade smärtan och i det andra fallet gick personal emellan ett slagsmål där två elever 

var inblandade.  

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vi vid årets kartläggning ser en betydande ökning 

av antalet tillbud. Detta trots att flera enheter anger i sina rapporter att rutinerna kring 

anmälningarna behöver ses över samt att anmälningarna är för få. En bidragande orsak till 

ökat antal kan vara att fler enheter arbetar alltmer aktivt med det systematiska 
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arbetsmiljöarbetet. Ett mer aktivt arbete och tydliga rutiner kan i sig medföra fler 

anmälningar. Svarsfrekvensen har i likhet med föregående år varit mycket god och 

samtliga verksamheter har redovisat. Den ökade svarsfrekvensen kan påverka antalet 

anmälda tillbud och skador. Jämför man årets sammanställning med tidigare år behöver 

man därför ha detta i åtanke. 

 

Förslag till åtgärder utifrån tillbud och skador: 

- Tydliggörande av rutinerna kring anmälan av tillbud och skador. 

- Bevakning av sjukskrivningstalen kopplat till anmälda skador. 

- Bevakning av elevantal samt lokalmässiga förutsättningar. 

- Fortsatt kompetensutvecklingsarbete kring elever med neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar eller annat utåtagerande beteende.   

 

 

Gymnasiet 
Uppföljning av anmälda tillbud o skador för medarbetare  

 

Totalt anmälda tillbud: 32 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till 

hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall 

Antal 

Antal män o kvinnor 32 

 

 Psykisk risk Fysisk risk 

Män 3 7 

Kvinnor 10 12 
 

 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att Arbetsmiljöverket har 

informerats  

8 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet  1 

 

Totalt anmälda skador: 11 

Vid skada ska alltid arbetsskadeanmälan skrivas/försäkringskassan Antal 

Kvinnor 7 

Män  4 

Fysiska skador 9 

Psykiska skador 1 

Skadan har krävt sjukskrivning  Ja, 

TOLA 

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades Ja, 

TOLA 

Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan (tex  
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arbetsmiljöverket) 

 

 

Analys av anmälda tillbud och skador gymnasiet  

Sammantaget för UG är det 32 tillbud och 11 skador anmälda. Av de 11 skadorna är 3 

definierade som fysiska eller psykiska. 1 skada på El- och energiprogrammet är inte 

definierad som psykisk eller fysisk. 

Tillbuden är spridda tre av fem skolhus. Sinclair och Östrabo 1 har inga anmälda tillbud. 

Gymnasiesärskolan avviker med 7 rapporterade tillbud där Arbetsmiljöverket har 

underrättats. 

10 tillbud gäller kvinnor och avser psykisk risk, 3 gäller män avseende psykisk risk. För 

fysisk risk är fördelningen 7 män och 12 kvinnor. Fördelningen skulle kunna tolkas som 

att män är mindre benägna att anmäla än kvinnor när det gäller tillbud. 7 kvinnor och 4 

män har anmält skador.  

Hot- och våldsplan finns på enheterna och rutinerna är väl inarbetade enligt rektorerna. 

Det förebyggande arbetet betonas. När det gäller anmälda tillbud och skador avviker 

Sinclair och Östrabo 1 där inga tillbud inrapporterats och få skador. I övrigt är 

anmälningarna spridda på skolhusen. 

Östrabo Y är det största skolhuset sett till faktisk yta. Östrabo Ys rektorer beskriver väl 

fungerande rutiner kring arbetsmiljöarbete.  En rektor på Östrabo Y lyfter ett problem om 

obehöriga på skolan som uppträtt hotfullt mot lärare och rektor. 

Margretegärdeskolan har under läsåret en utökad kamerabevakning. Hot har skett både 

från elever och av obehöriga, dessa är polisanmälda. Entréer har låsts under läsåret. 

Renovering av huset har gett överkänslighetsreaktioner hos medarbetare vid flera 

tillfällen. 15 maj gjorde skyddsombud ett skyddsstopp av renoveringen. Det mest akuta 

löstes med hjälp av avspärrning av korridordelar och kraftig ventilation. Besvär kvar hos 

några i personalen minst 2 månader efter färdigställandet. Vi vet ännu inte hur lång tid 

som krävs innan all personal kan vara i hela skolbyggnaden. 

Agneberg beskriver en väl inarbetad rutin kring arbetsmiljöfrågor och en vana att arbeta 

förebyggande. Inrapporterade skador har uppkommit i samband med renoveringsarbete i 

skolhuset. Rektorerna på Agneberg lyfter Bristen på parkeringsmöjlighet vid Agneberg, 

som idag upplevs som ett arbetsmiljöproblem för medarbetarna. Det skedde en stor 

förändring av antal disponibla parkeringar när kommunen ändrade sin parkeringspolicy i 

innerstaden. Rektorerna lyfter även att lärare i svenska upplever stor tidspress vid rättning 

av nationella prov. 

Gymnasiesärskolan skriver i sin analys att ett stort antal mindre allvarliga skador 

sammanställs som tillbud och tas upp i samband med enhetens apt. Under perioden är 

detta ca 140st. Dessa 140 ligger alltså utanför ovanstående sammanställning. 
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Sammanfattningsvis behöver rutiner kring tillbud och skador fortsatt uppmärksammas och 

vikten av att anmäla betonas. Detta görs inom ramen för apt på enheterna. Det 

förebyggande arbetet är viktigt och en sannolik orsak till det låga antalet anmälningar i 

gymnasieskolans skolhus. 

 

Vuxenutbildningen 

Sammanställning av tillbud o skador för medarbetare 

 

Tillbud och skador medarbetare under verksamhetsåret Under verksamhetsåret har det 

gjorts fyra anmälningar gällande medarbetare. Två av dessa berodde på stress på grund av 

upplevd hög arbetsbelastning, och efter samtal med chef om arbetssituationen ansågs 

ärendena som lösta och utan behov av ytterligare åtgärd. En lärare har anmält tillbud efter 

att elev uppträtt hotfullt för att han inte fick gå vidare till nästa delkurs. Rektor hade möte 

med läraren och elev om situationen, och rektor och lärare förklarade tydligt varför eleven 

inte kunde byta kurs i det läget. Eleven förstod då och hotbilden upphörde. Personalen 

som anmält ovanstående tillbud har blivit erbjudna uppföljande samtal med respektive 

chef men ansett att det inte är nödvändigt. En skada har skett då en vaktmästare råkade 

skära sig lite med kniv när han skulle skära av ett buntband. Vaktmästaren fick hjälp av 

kollega att lägga kompress och kördes sedan till Näl där såret rengjordes och lades om. 

Skadan har inte lett till sjukskrivning, och vaktmästarna ska använda säkrare verktyg som 

till exempel avbitartång när det är möjligt.   

  

Sammanfattningsvis är det få tillbud och skador på medarbetare vilket tyder på 

välfungerande rutiner och säker arbetsplats. Ett av tillbuden faller inom de risker vi 

identifierat – ensamarbete och upprörda/hotfulla elever – vilket belyser vikten av det 

förebyggande arbetet inom området. 

 

 

Barn och elevhälsan 

Sammanställning av tillbud och skador för medarbetare 

 

Totalt anmälda tillbud: 8 

Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till hälsobesvär, 

sjukdom eller olycksfall 

Antal 

Antal män o kvinnor  

 Psykisk risk Fysisk risk 

Män   

8 
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Kvinnor 3 5 

 

Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att Arbetsmiljöverket har informerats  0 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet  0 

 

Totalt anmälda skador: 0 

Analys av anmälda tillbud och skador barn och elevhälsan  

Fysisk risk – tre av anmälningarna gäller svartmögel i en och samma byggnad där tre 

medarbetare har sin arbetsplats. (Hovhultsskolans skolsköterska, kurator och 

specialpedagog). Sanering och renovering har genomförts. 

Övriga fysiska risker är även de åtgärdade. Psykisks risk handlar om för hög 

arbetsbelastning som leder till stress och sömnsvårigheter bland annat.  

Vi följer upp genom årlig arbetsmiljöenkät från Prevent. Att komma tillrätta med stressen 

är svårt då det skulle behövas fler tjänster. Antalet elever ökar och även elever med ohälsa 

ökar, inte minst nyanlända med olika psykiska hälsobekymmer och en utsatt social 

situation. Skolorna storlek påverkar också då många tjänster delas mellan två enheter. Det 

upplevs stressande att jobba mot två rektorer/elevhälsoteam och att inte alltid vara på 

plats. Som chef trycker jag mycket på att man måste ta rast och reflektionstid. Man gör 

inte ett bättre jobb genom att bara köra på och köra slut på sig.  

Företagshälsovård har kopplats in för insatser för några enskilda medarbetare. 

 

 

  



 
 

Rapport 
Barn och utbildning 

14(15) 

2019-01-03 Dnr BUN 2018/00026 

  

 

 

Årlig T2 2018 Barn och utbildningsförvaltningen  

Sjukfrånvaro 

Sjukfrånvaron inom BUN har minskat något jämfört med samma period förra året. Det är 

tredje året i rad som trenden går åt det hållet. Den totala sjukfrånvaron bland medarbetare 

inom BUN är 5,85%, att jämföra med 6,07 % (2017) och 6,19% (2016). Kvinnors totala 

sjukfrånvaro uppgår till 6,29% och mäns totala sjukfrånvaro uppgår till 4,49%. Under året 

har kvinnors frånvaro sjunkit något medan männens ligger konstant. För hela kommunen 

är den totala sjukfrånvaron 7,39%, fördelat på kvinnor 8,03% och män 5,08%. 

Grundskolan är den verksamhet där den totala sjukfrånvaron ökar något, ligger idag på 

6,07%. Övriga verksamheter har minskad sjukfrånvaro – gymnasiet ligger på 3,58%, 

vuxenutbildningen på 3,87% och förskolan på 8,12%. Förskolan är den verksamhet där 

den totala sjukfrånvaron sjunkit mest, både kort- och långtidsfrånvaro, även om 

verksamheten fortsatt har en hög frånvaro i förhållande till övriga verksamheter.  

Långtidsfrånvaron (60 dagar eller mer) fortsätter att minska, även den för tredje året i rad 

och ligger nu på 2,82%, jämfört med 3,20 % (2017) och 3,61% (2016).   

Korttidsfrånvaron (> 59 dagar) har de sista tre åren sakta ökat i förvaltningen. Vid 

nuvarande mätning ligger den på 3,03% att jämföra med 2,87% (2017) och 2,58% (2016). 

Det är viktigt att fortsatt arbeta med att tidigt uppmärksamma upprepad sjukfrånvaro, då vi 

vet att detta annars kan leda till en ökad långtidsfrånvaro. Under 2018 har ett 

förebyggande program införts, i samarbete med företagshälsovården, med syfte att agera 

på tidiga signaler och minska risken för sjukskrivning,  

Under hösten genomförs inventeringssamtal med samtliga chefer inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen. Under inventeringssamtalen går HR-partner tillsammans med 

berörd chef igenom lång och kort sjukfrånvaro, eventuella nyheter och ändringar inom 

rehabiliteringsprocessen, uppföljning av tidigare ärenden och annan aktuell information. 

I dagsläget har alla rektorer och enhetschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen 

tillgång till rehabiliteringsverktyget Adato. Där ska all dokumentation i 

rehabiliteringsärenden läggas. Systemet innehåller även olika typer av mallar som ska 

underlätta för cheferna att komma vidare i rehabiliteringsprocesserna. Under hösten 

anordnas workshops i Adato för att stärka chefernas möjligheter att på bästa sätt använda 

systemet.  

Pilotverksamheterna i Hälsoresan 2017 (Herrestads förskola, Myntets förskola och 

Hönsebergets förskola), har fortsatt sitt arbete med uppföljning och utvärdering av de 

insatser som gjorts på enheterna. Inom varje pilotsatsning ingår att företagshälsovården 

träffar cheferna under processens gång. Syftet är dels stöd och coachning i det egna 

ledarskapet dels samtidigt skapa större effekter för arbetsgrupperna med röd tråd och vad 

cheferna kan göra med medarbetarna mellan träffarna. Under dessa träffar varvas 

reflektion, samtal i smågrupper och i helgrupp samt att prova praktiska verktyg och 

metoder kopplat till teorier. Syftet är att ge effekter för enskild individ, hela arbetsgruppen 

och verksamheten. Uppföljning och utvärdering av insatserna för respektive 

pilotverksamhet i Hälsoresan genomförs av HR-strateg för att se långsiktiga resultat och 
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effekter. Dessutom blir detta en samtalspunkt under inventeringssamtalen med cheferna 

för pilotverksamheterna, för att säkerställa att insatsernas resultat hålls levande och 

fortsätter att utvecklas. 

 

Under sammanfattning till KF: 

Sjukfrånvaron inom BUN har minskat något jämfört med samma period förra året. Det är 

tredje året i rad som trenden går åt det hållet. Den totala sjukfrånvaron bland medarbetare 

inom BUN är 5,85%. Kvinnors totala sjukfrånvaro uppgår till 6,29% och mäns totala 

sjukfrånvaro uppgår till 4,49%.  

 

Under hösten genomförs inventeringssamtal med samtliga chefer inom Barn- och 

utbildningsförvaltningen. Alla rektorer och enhetschefer inom barn- och 

utbildningsförvaltningen har tillgång till rehabiliteringsverktyget Adato och workshops i 

systemet anordnas under hösten. Under 2018 har ett förebyggande program införts, i 

samarbete med företagshälsovården, med syfte att agera på tidiga signaler och minska 

risken för sjukskrivning,  

 

Attraktiv arbetsgivare 

En del i arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är: 

 Översyn av central introduktion för nyanställda som kopplas tydligare till 

verksamheternas introduktioner. 

 Arbete pågår med att definiera chef- och ledarskapskriterier samt att se över 

chefers förutsättningar exempelvis genom mål för antalet medarbetare per chef. 

 Arbete pågår med att identifiera nya sätt att möta kompetensförsörjningsbehoven, 

t.ex. utifrån rekrytering, porträttering i sociala medier, och andra lösningar som 

kan stärka vårt arbetsgivarvarumärke. 

 Tjänsteplaneringsgrupp startas upp med representanter från samtliga verksamheter 

inom Barn- och utbildningsförvaltningen under hösten 2018. Syftet är att öka 

dialogen mellan verksamheterna för att underlätta, planera och agera som en 

arbetsgivare i frågor som rör tjänsteplanering i stort. 

 Fortsatt arbete med friskvård och hälsofrämjande aktiviteter 

 

 

Arinette Jonshamre 

Utredare 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr BUN 2019/00073  8 

Sammanställning av inkomna klagomål under 2018 

Sammanfattning 

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 

utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 

sätt. Här lämnas en sammanställning över inkomna klagomål under 2018.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07   

                         

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under 2018 
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Sammanställning av inkomna klagomål under 2018 

Sammanfattning 

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 

utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 

sätt. Här lämnas en sammanställning över inkomna klagomål under 2018.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-07    

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under 2018 

 

   

Ärendebeskrivning 

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 

utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 

sätt.  

 

Gemensamma rutiner för hantering av klagomål finns på kommunens hemsida. Där 

finns formulär att fylla i av den som har klagomål. Verksamheten kan även ta emot 

klagomål på andra sätt, till exempel via telefon till verksamhetskontoren eller direkt från 

elev eller vårdnadshavare till verksamheten. Dessa klagomål ska då dokumenteras i 

form av tjänsteanteckningar och hanteras enligt gällande rutiner.        

Sammanställning  

Förskola och pedagogisk omsorg 

Under 2018 har Det inkommit 24 klagomål gällande förskola och pedagogisk omsorg 

genom följande kanaler: 

 11 mail 

 10 telefon 

 1 besök 

 2 brev 

 

De som har lämnat in klagomål har varit: 
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 14 kvinnor 

 5 män 

 1 anonym 

 4 både man och kvinna 

 

Förskoleverksamheten brukar notera fördelningen kvinnor/män, men har här inte gjort 

någon analys. Jämfört med tidigare år är det ingen skillnad.  

 

Svarstider: 

 12 svar samma dag 

 6 svar dagen efter 

 2 svar inom en vecka 

 3 längre än en vecka. 

 1 önskade ingen återkoppling 

 

De 5 som fått svar senare än dagen efter har varit frågor som krävt efterforskning, och 

därför tagit mer tid i anspråk. 

 

Klagomålen har avsett: 

 5 st Förskolekontoret gällande, information, placering/plats, platsbrist, 

personalrutiner/personalfrågor 

 1 st dagbarnvårdare gällande rutiner, miljö, agerande/bemötande. 

 2 st Verksamheten vid Fyren gällande rutiner, miljö, agerande/bemötande. 

 16 st Förskolor gällande rutiner (personalplanering, lucia, inskolning, miljö, 

agerande/bemötande). 

 

När det gäller ens barn har de flesta vårdnadshavare vanor och önskemål som verksam-

heten inte alltid kan eller ens bör efterleva. Önskemål kan gälla sov/vila, måltid, klädsel 

och utevistelse exempelvis. Merparten av klagomålen har rört personliga upplevelser 

eller missförstånd och har då hanterats av närmaste chef eller handläggare. Dessa har då 

inte föranlett någon åtgärd vad gäller rutiner eller hantering för verksamheten, utan bara 

för det enskilda barnet vid behov. Åtgärder för enskilt barn är inte upptaget i nedan-

stående beskrivning. 

 

Beskrivning av klagomål 

Klagomål Åtgärd 

Vårdnadshavare har klagomål på 

personalsituationen (obehörig personal och 

vikarier). 

Förskolechef svarar att rekrytering pågår 

till förskolelärartjänster 

Vårdnadshavare klagar på rutinen vid 

”sov-vilan”. 

Förskolechef bjuder in till träff för 

diskussion. 
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Klagomål från vårdnadshavare hur 

förskolechef hanterat ärende om kränkning 

där vårdnadshavare känner sig kränkt av 

en personal. 

Förskolechef har samtal med berörda, och 

har hanterat frågan enligt personalhand-

boken. 

 

Oro från vårdnadshavare att moders-

målsundervisning på förskolan försenas 

för att lärare sagt upp sig. 

Svar från verksamhetschef att förskolan 

inte har modersmålsundervisning utan 

modersmålsstöd och rutinerna för det. 

Klagomål på bemötande av personalen då 

barnet hämtades senare pga. pappans 

arbetssituation. 

Enhetschefen förbättrar strategier i 

tamburen, och erbjuder samtal om 

problem kvarstår. 

Vårdnadshavare har dåligt bemötande mot 

barnen och blir dåligt bemött själv.  

Enhetschef har samtal med vårdnads-

havare, och arbetslaget. 

Vårdnadshavare upplever att barnet inte 

får det stöd det behöver utifrån sina 

speciella behov då barnet skall börja 

skolan i augusti (inkom i mars). 

Specialpedagog har handlett berörd 

personal samt deltagit i möten med 

vårdnadshavare. Mottagningsmöte har 

hållits med mottagande rektor. 

Vårdnadshavare anser att barnet inte får 

den stöd och hjälp som barnet behöver 

utifrån sina speciella behov och att detta 

beror på personalbrist. 

Förskolechef informerar om kontakt-

person. Personalens scheman finns 

tillgängliga så vårdnadshavare kan se vem 

som arbetar vilka tider. 

Vårdnadshavare upplever att det är 

”rörigt” på avdelningen då det varit 

mycket vikarier och att barnet skickades 

hem då det inte varit sjukt.  

Förskolechef träffar vårdnadshavare till-

sammans med pedagog från avdelningen.  

 

Vårdnadshavare klagar på bristande plats i 

området. 

Verksamhetschef förklarar och bekräftar 

kösituationen i området. 

Vårdnadshavare framför klagomål att de 

hamnat längre ner i kön pga att barnen hos 

dagbarnvårdare som slutade fick förtur till 

plats på förskolan. 

Handläggare bekräftar situationen. 

Klagomål från vårdnadshavare på 

bemötande från personalen på en 

avdelning. 

Möte med förskolechef. Förskolechef har 

hanterat frågan enligt personalhandboken. 

 

Klagomål på brist på platstillgång. 

Önskemål att kommunen bygger ut i 

området. 

Handläggare har tagit emot synpunkten. 

Klagomål på processen vid placering. 

Upplever att handläggare inte följer regler. 

Verksamhetschef svarar och förklarar. 

Kommunikationen handläggare emellan på 

förskolekontoret förbättras. 

Synpunkter på reglerna kring barns 

vistelsetid vid yngre syskons födelse. 

Förskolechef förklarar och reder ut 

missförstånd. 

Vårdnadshavare upplever att hen inte får 

den information som behövs från barnets 

Rutiner för tamburkontakt och sms skapas. 
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dagbarnvårdare då vårdnadshavarna är 

separerade. 

Vårdnadshavare framför klagomål på 

sommarverksamheten. Berörda barn har 

vid två tillfällen saknat solskydd. 

Ansvarig chef för sommarverksamheten 

går igenom rutiner med personalen. 

 

Vårdnadshavare är upprörd över att barnet 

blivit bitit vid sommarverksamheten. 

Ansvarig chef för sommarverksamheten 

återkopplar till vårdnadshavare att man 

följt kommunens handlingsplan vilken 

också mailas till vårdnadshavare. 

Klagomål från vårdnadshavare att 

hygienkraven vid förskolan är onödigt lågt 

ställda ex smycken, långa lackade naglar.  

Förskolechef svarar genom att bjuda in 

vårdnadshavare till en hyfsföreläsning* 

samt förmedlar kontaktuppgifterna som 

efterfrågades. Förskoleverksamheten har 

inte samma hygienkrav som sjuk- och 

hälsovård. 

*HYFS = hygien i förskolan. 

Vårdnadshavare klagar på 

förhållningssättet hos en pedagog. Hen 

upplever att pedagogen pratar om barnet i 

nedsättande ord. Önskar annan placering. 

Förskolechef skriver en kränknings-

anmälan och utreder händelsen. Barnet har 

fått plats på annan förskola. 

 

Vårdnadshavare klagar på att luciafirandet 

inte sker ”live” utan föräldrarna får på 

eftermiddagen titta på film på de äldre 

barnens lussande för de yngre barnen. 

Förskolechef svarar att det är för barnens 

bästa då en del barn upplever detta som 

stressande.  

Vårdnadshavare upplever handläggare 

som ifrågasättande när hen skickar in sitt 

arbetsgivarintyg 

Handläggare ringer upp och reder ut 

missförstånd.  

Vårdnadshavare klagar på bemötande av 

personalen samt upplever en allmän känsla 

av oorganisation på förskolan, dåligt med 

information tex. 

Förskolechef återkopplar och beskriver 

arbetet på enheten och med förstärkning i 

arbetslaget. 

Grundskolan/grundsärskolan 

 Totalt: 9 ärenden, 26 inlämnade synpunkter 

 Anmälda av vårdnadshavare eller annan vuxen i hushållet: 9 

 Anmälda av elever: 15 

 Anmäld av medarbetare: 2 

 

Synpunkterna/klagomålen har avsett: 

 

5 ärenden – vårdnadshavare/frågeställare som är oroliga över elev/elevers skolsituation 

1 ärende – tillgång till parkering vid skola  
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3 ärenden – skolans arbetsmiljö – fysiskt/psykiskt 

 

Klagomål Åtgärd 

Sommarhemsskolan F-6 

 

Anonym synpunkt från medarbetare på 

skolan om att personalfest med alkohol 

ordnats på skolan under tid då elever och 

vårdnadshavare fortfarande var på plats 

på skolan. 

 

Rektor svarar samma dag att det var ett 

knytkalas med medtagen mat och dryck 

som skolans trivselkommitté hade 

anordnat. Rektor deltog inte själv och det 

är oklart om t ex glögg med alkohol hade 

tagits med av någon. Knytkalaset pågick 

från kl 18. Rektor svarar att hon kommer 

att ta upp händelsen med medarbetarna 

och trivselkommittén så att det är tydligt 

vad som gäller avseende alkohol i 

skolans lokaler. 

3 vårdnadshavare och 15 elever lämnar 

synpunkter om lärarbyte, Sommar-

hemsskolan. Obehörig lärare har haft 

vikariat för behörig lärare som nu återgår 

i tjänst. Elever och vårdnadshavare 

motsätter sig att byta lärare inför sista 

terminen i årskurs 9. 

 

Förvaltningsledningskontoret förmedlar 

avdelningschefens svar till samtliga via 

mejl 181218 

Elevperspektivet ska alltid beaktas när 

tjänster tillsätts eller förändringar i 

bemanningen görs på en skola. Samtidigt 

ska arbetsrättsliga lagar och förordningar 

följas och förvaltningens bedömning är 

att rektors beslut följer detta samt rutiner 

för hur liknande situationer hanteras i 

kommunen. 

Vårdnadshavare om problem på skola för 

eleven, Ramnerödsskolan och 

Linneaskolan. 

  

 

Avdelningschef har svarat via telefon  

 

Ärendet handlar om beslut om ny 

skolplacering för eleven som 

vårdnadshavaren inte är nöjd med. 

Vårdnadshavare framför synpunkter om 

att man inte upplever att åtgärder enligt 

åtgärdsprogram uppfylls 

(Forshällaskolan).  

 

 

 

Rektor och grundskolechef har svarat 

181126: 

 

Speciallärare har träffat eleven, men 

under den första perioden var det färre 

gånger än den ursprungliga planen. 

Specialpedagog har gjort utredning och 

rektor har förtroende för hur det arbetet 

har genomförts. Skolan följer riktlinjer 

för ansvarsfördelning mellan skola och 

barnpsykiatri.   

Om arbetsmiljö och yrkesrelationer som 

inte fungerar på en skolenhet, Stråket.  

Nämndens ordförande har svarat, kopia 

har skickats till förvaltningschefen: 
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Ordförande skriver att rektor har ansvar 

för att arbetsmiljön är bra för både 

brukare och personal samt att man som 

medlem kan vända sig till sin fackliga 

organisation.  

 

Rektor har hanterat ärendet tillsammans 

med personalavdelning och facklig 

organisation. Hanteringen har följts upp 

men inga ytterligare åtgärder har behövts. 

Vårdnadshavare är missnöjd med 

undervisning i svenska för barnet när 

barnet gick på en F-6 skola (Norrskolan). 

Nu orolig inför elevens start på 7-9 skola 

(Ramnerödsskolan). 

 

  

Nämndens ordförande har svarat, med 

kopia till avdelningschefen  

 

Nämndens ordförande svarar vårdnads-

havaren att respektive rektor är ansvarig 

för studiero och trygghet och förordar att 

vårdnadshavaren har dialog med rektor 

på skolan där eleven går för närvarande.  

Nämndens ordförande skriver även att 

hon kommer att ha dialog med 

avdelningschefen om den beskrivna 

situationen. 

 

Rektors åtgärder: 

Eleven är inskriven på Ramnerödskolan 

och följer undervisning enligt tänkt 

planering. Vårdnadshavaren har inte sökt 

ytterligare dialog med rektor. 

Vårdnadshavare om parkerings-

situationen vid Ljungskileskolan.  

Vårdnadshavaren föreslår att även 

parkeringen vid Ljungskileskolan får en 

tidsbegränsning till 30 min 

Rektor har svarat 

 

Rektors svar handlar om att det är 

parkeringen vid fritids som är tids-

begränsad. Rektor tipsar om var man kan 

stå när man behöver parkera längre tid. 

Rektor skriver också att parkerings-

problemen vid Ljungskileskolan har lyfts 

vidare inom kommunen. I december 

sattes nya skyltar upp. 

Vårdnadshavare hör av sig till för-

valtningskontoret och önskar kontroll av 

luftkvaliteten i klassrum på Herrestads-

skolan. 

Förvaltningssekreterare vidarebefordrar 

Lokalplanerare på förvaltningslednings-

kontoret har svarat.  

 

Företagshälsovården har gjort mätningar i 

skolan och för idrottshallen planerar man 
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information till skolans rektor som har 

tagit hjälp av lokalplaneraren. 

 

fortsatt åtgärd. Lokalplanerare har svarat 

vårdnadshavare. 

Vårdnadshavare är bekymrad över den 

vikarie som har hand om undervisning i 

elevens klass (Norgårdenskolan).  

Rektor har svarat  

 

Rektor på skolan svarar att man försöker 

anlita så kompetenta vikarier som möjligt 

och avslutar ifall det inte fungerar på ett 

tillräckligt bra sätt. Rektor har svårt att 

bedöma läget i den beskrivna situationen 

eftersom det inte framgår vilken vikarie 

det gäller eller vilken klass. Inga följd-

frågor finns diarieförda. 

 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola  

Totalt: 4 ärenden  

 Anmälda av elev: 1  

 Anmälda av vårdnadshavare/god man: 1  

 Anmäld av anonym: 2  

Ämnesområden - sammanfattning:  

 1 ärende handlar om utbildningen/undervisningen  

 1 ärende handlar om fysisk arbetsmiljö/temperatur  

 1 ärende gäller hantering av personalärende  

 1 ärende gäller enskild rektor  

Beskrivning av klagomål  

 

Klagomål Åtgärd 

Anonym skrivelse gällande rektor Ärendet hanteras av avdelningschef för 

gymnasiet. Samtal har förts med berörd 

rektor. 

Vårdnadshavare anmäler klagomål om 

inställda bildlektioner 

Ärendet utreds och hanteras av rektor för 

att säkerställa att eleverna får den 

undervisningstid de ska ha. Samtal och 

planering sker tillsammans med berörd 

lärare.  

Anonymt klagomål gällande hantering av Personalärendet är hanterat. Ingen åtgärd 
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personalärende ytterligare.  

 

Kalla klassrum Östrabo 1 Utredning görs av rektor. Svar skickat till 

eleven 

 

Vuxenutbildningen  

Inga klagomål har inkommit under året.   

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Expediera till 

Verksamhetskontor BoU 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr BUN 2018/00908  9 

Tillsynsrapport hösten 2018 

Sammanfattning 

Enligt 26 kap.4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 

fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 

huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  

 

Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 

verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 

upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be-

hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  

 

Under hösten 2018 har tillsynsenheten  

 genomfört regelbunden tillsyn av två huvudmän för förskolor samt två 

huvudmän för pedagogisk omsorg  

 genomfört riktad tillsyn, så kallad förstagångstillsyn, av nystartad verksamhet 

hos en huvudman för pedagogisk omsorg 

 slutfört en pågående tillsyn av en huvudman för pedagogisk omsorg  

 genomfört riktad tillsyn av två huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg med 

anledning av nyanställda dagbarnvårdare  

 genomfört två oanmälda tillsynsbesök  

 

Resultatet av tillsynen visar att en av de två huvudmännen för förskola (Fridaskolorna 

AB) uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Den andra 

huvudmannen (Ströms Slott AB) har fått föreläggande och ska redovisa åtgärder kring 

systematiskt kvalitetsarbete.  

 

För pedagogisk omsorg har en huvudman (Christella barnomsorg) fått ett föreläggande 

förenat med vite och ska senast 15 februari 2019 redovisa åtgärder kring systematiskt 

kvalitetsarbete, medan övriga tre huvudmän (Ströms Slott AB, Ekolek AB och Lena 

Segerstark) uppfyller författningarnas krav inom granskade områden. 

 

Tillsynsenheten har gjort en uppföljning av regelbunden tillsyn inom pedagogisk 

omsorg hos en huvudman (Emelies familjedaghem), där föreläggande förenat med vite 

beslutas tidigare och huvudmannen skulle redovisa åtgärder för trygga och säkra lokaler 

samt inom systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmannen har vidtagit åtgärder och 

tillsynen avslutades.  

 

I denna rapport redovisas vad som framkommit vid tillsynen samt vilka åtgärder som 

vidtagits.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-19.                               



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 9 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna tillsynsenhetens rapport för hösten 2018 i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-19      
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Handläggare 

Utredare Anna-Karin Persson Borg 

Telefon 0522-69 80 74 

anna-karin.perssonborg@uddevalla.se 

 

Tillsynsrapport hösten 2018 

Sammanfattning 

Enligt 26 kap.4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 

fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 

huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  

 

Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 

verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 

upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be-

hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  

 

Under hösten 2018 har tillsynsenheten  

 genomfört regelbunden tillsyn av två huvudmän för förskolor samt två 

huvudmän för pedagogisk omsorg  

 genomfört riktad tillsyn, så kallad förstagångstillsyn, av nystartad verksamhet 

hos en huvudman för pedagogisk omsorg 

 slutfört en pågående tillsyn av en huvudman för pedagogisk omsorg  

 genomfört riktad tillsyn av två huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg med 

anledning av nyanställda dagbarnvårdare  

 genomfört två oanmälda tillsynsbesök  

 

Resultatet av tillsynen visar att en av de två huvudmännen för förskola (Fridaskolorna 

AB) uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Den andra 

huvudmannen (Ströms Slott AB) har fått föreläggande och ska redovisa åtgärder kring 

systematiskt kvalitetsarbete.  

 

För pedagogisk omsorg har en huvudman (Christella barnomsorg) fått ett föreläggande 

förenat med vite och ska senast 15 februari 2019 redovisa åtgärder kring systematiskt 

kvalitetsarbete, medan övriga tre huvudmän (Ströms Slott AB, Ekolek AB och Lena 

Segerstark) uppfyller författningarnas krav inom granskade områden. 

 

Tillsynsenheten har gjort en uppföljning av regelbunden tillsyn inom pedagogisk 

omsorg hos en huvudman (Emelies familjedaghem), där föreläggande förenat med vite 

beslutas tidigare och huvudmannen skulle redovisa åtgärder för trygga och säkra lokaler 

samt inom systematiskt kvalitetsarbete. Huvudmannen har vidtagit åtgärder och 

tillsynen avslutades.  

 

I denna rapport redovisas vad som framkommit vid tillsynen samt vilka åtgärder som 

vidtagits.     
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Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-12-19.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna tillsynsenhetens rapport för hösten 2018 i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse, daterad 2018-12-19      

Ärendebeskrivning 

Under hösten 2018 har tillsynsenheten, i enlighet med skollagens kap. 26 § 4, 

genomfört regelbunden tillsyn av fyra huvudmän, riktad tillsyn av två huvudmän, 

förstagångstillsyn av en huvudman, slutfört pågående tillsyn av en huvudman samt gjort 

två oanmälda tillsynsbesök i syfte att samla in fakta och kontrollera vissa uppgifter.  

Sammanställning tillsyn, hösten 2018 

Huvudman/verksamhet Tidpunkt Plats 

Pågående regelbunden tillsyn 

Christella Barnomsorg, 

pedagogisk omsorg 

2018-10-24 

 

 

2018-11-13 

Besök hos två 

dagbarnvårdare, samt 

Skype-möte 

Skype-möte 

 

Ströms Slotts AB,  

Snäckans förskola 

 

2018-11-08 Verksamhetens lokaler 

 

Uppföljning av tidigare regelbunden tillsyn 

Emelies familjedaghem, 

pedagogisk omsorg 

2018-07-10 

2018-09-19 

 

Stadshuset  

Besök hos huvudman tillika 

dagbarnvårdare 

Regelbunden tillsyn 

Fridaskolorna AB,  

Frida förskola 

 

2018-10-03 Verksamhetens lokaler 

Ströms Slotts AB, 

pedagogisk omsorg 

2018-09-20 

 

2018-10-16 

2018-10-17 

2018-10-18 

 

Stadshuset 

 

Besök hos 5 

dagbarnvårdare 

Riktad tillsyn 
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Ströms Slott AB, 

pedagogisk omsorg 

2018-09-20 

2018-11-22 

Besök två nyanställda 

dagbarnvårdare 

 

Ekolek Barnomsorg AB, 

pedagogisk omsorg 

2018-10-09 

 

2018-10-11 

2018-10-23 

2018-11-01 

 

Stadshuset  

 

Besök hos tre nyanställda 

dagbarnvårdare 

Riktad tillsyn, förstagångstillsyn, avseende nystartad verksamhet 

Lena Segerstark,  

Pedagogisk omsorg 

 

2018-11-13 Besök hos huvudman 

tillika dagbarnvårdare 

Oanmälda besök, faktainsamling 

Ströms Slott AB, 

Pedagogisk omsorg 

 

2018-09-12 

2018-09-13 

Besök hos dagbarnvårdare 

Christella barnomsorg 

Pedagogisk omsorg 

 

2018-10-10 Besök hos dagbarnvårdare 

Bedömningsområden förskola, regelbunden tillsyn 

Följande bedömningsområden ingår i den regelbundna tillsynen av förskola: 

Förutsättningar  

 Styrning och ledning 

 Planering och genomförande av utbildningen 

 Samarbete med hemmen  

Utveckling av utbildningen  

 Styra och leda kvalitetsarbetet 

 Dokumentera kvalitetsarbete 

 Följa upp resultat och måluppfyllelse 

 Analysera och bedöma utvecklingsbehoven  

 Planera och genomföra utbildningen 

 Ha rutiner för klagomål  

 

Bedömningsområden pedagogisk omsorg, regelbunden tillsyn 

Följande bedömningsområden ingår i den regelbundna tillsynen av pedagogisk omsorg: 
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Förutsättningar för den pedagogiska omsorgen  

 Övergripande krav på verksamheten 

 Utveckling och lärande 

 Särskilt stöd 

 Lokaler 

 Barngruppens sammansättning och storlek  

 Personal  

Utveckling av den pedagogiska omsorgen 

 Uppföljning och utvärdering 

 Klagomål  

Utgångspunkter vid bedömning och uppföljning 

Bedömningen har gjorts av i vilken utsträckning verksamheterna vid det aktuella 

granskningstillfället avviker från de krav och förväntningar som uttrycks i för-

fattningarna. Bedömningarna har grundats på de dokument som huvudmannen och 

verksamheten skickat in och de intervjuer som genomförts med representanter för 

huvudmannen, förskolechefer och personal samt genom observationer i verksamheterna.  

 

Pågående tillsyn  
En pågående tillsyn har till syfte att följa upp huruvida huvudmannen har avhjälpt 

påtalade brister och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av ingripanden.  

 

Riktad tillsyn avseende nystartad verksamhet, så kallad förstagångstillsyn  
Riktad tillsyn har till syfte att kontrollera att huvudmannen och verksamheten arbetar 

utifrån de planer som beslut om rätt till bidrag bygger på, samt att huvudmannen ska 

kunna få råd och vägledning tidigt i uppbyggnaden av verksamheten. 

 

Riktad tillsyn 

Syftet med den riktade tillsynen är kontroll av att huvudmannen säkerställt att de 

nyanställda dagbarnvårdarna har förutsättningar att arbeta enligt författningarnas krav. 

 

Resultat hösten 2018  

Huvudman Tillsyn Resultat 

 

Ströms Slott AB, 

pedagogisk omsorg 

Oanmält besök Faktainsamling, ingen 

åtgärd 

Ströms Slott AB, 

pedagogisk omsorg 

 

Regelbunden tillsyn Avslutad 

 

Ströms Slott AB, Riktad tillsyn, 2 tillfällen Avslutad 
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pedagogisk omsorg 

 

Emelies familjedaghem, 

pedagogisk omsorg 

Uppföljning av 

regelbunden tillsyn och 

föreläggande förenat med 

vite 

Avslutad 

 

 

Fridaskolorna AB,  

Frida förskola 

 

Regelbunden tillsyn Avslutad 

Ekolek AB, pedagogisk 

omsorg 

 

Riktad tillsyn, 3 tillfällen Avslutad 

Christella barnomsorg, 

pedagogisk omsorg 

 

Oanmält besök Faktainsamling, underlag 

för yttrande till 

Kammarrätten 

Christella Barnomsorg, 

pedagogisk omsorg 

 

Regelbunden tillsyn Föreläggande förenat med 

vite 

 

Ströms Slotts AB,  

Snäckans förskola 

 

Regelbunden tillsyn Föreläggande  

 

Lena Segerstark Riktad tillsyn, 

förstagångstillsyn 

 

Avslutad 

Resultat, pedagogisk omsorg 

Regelbunden tillsyn  

Ströms Slott AB 

Den regelbundna tillsynen av bolaget visar att huvudmannen uppfyller författningarnas 

krav inom granskade områden. Bolaget har 20 dagbarnvårdare och 118 inskrivna barn. 

18 av de inskrivna barnen har delad placering och går också i förskola eller på fritids-

hem.  

 

Tillsynsenheten har besökt fem av dagbarnvårdarna vid höstens tillsyn. Eftersom dessa 

dagbarnvårdare och samtliga barn som är placerade där har annat modersmål än svenska 

har tillsynsenheten valt att särskilt titta på hur verksamheten bedrivs språkutvecklande. 

Huvudmannen är medveten om situationen och tar ansvar för att försöka kompensera 

dagbarnvårdares eventuellt bristande förmåga att stimulera barnens språkutveckling 

genom pedagogisk handledning och extra stöd med tips om material på svenska språket 

samt ser till att de är aktiva i olika sociala sammanhang där svenska språket används.  
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Tillsynsenheten rekommenderade inom ramen för råd och vägledning att dessa åtgärder 

bör fortgå och att huvudmannen i egen regi bör organisera till exempel språk-

utvecklande aktiviteter för barnen med andra pedagoger som har svenska som moders-

mål.  

 

Tillsynen avslutades.  

 

Eftersom Ströms Slott AB har 20 dagbarnvårdare fortsätter tillsynsenheten med 

regelbunden granskning av Ströms Slotts pedagogiska omsorg genom att besöka 

ytterligare fem dagbarnvårdare under våren 2019. 

 

Christella Barnomsorg 

Christella barnomsorg har 3 dagbarnvårdare och 17 inskrivna barn. Tillsynsenheten har 

besökt samtliga dagbarnvårdare under hösten, två vid regelbunden tillsyn och en vid 

oanmält besök. Tillsynen visar att huvudmannen inte uppfyller författningarnas krav 

avseende systematiskt kvalitetsarbete.  

 

Brister påpekades med anmärkning redan vid regelbunden tillsyn 2015-12-23. Bristerna 

åtgärdades ej och föreläggande meddelades. Då inte heller dessa efterföljdes beslutade 

Barn och utbildningsnämnden 2017-01-11 att rätten till bidrag för bolaget skulle 

återkallas. Beslutet överklagades och ska nu prövas av Kammarrätten i Göteborg. I och 

med överklagandet har bolaget fortsatt att driva sin verksamhet vidare och i avvaktan på 

lagakraftvunnen dom hanteras bolaget i enlighet med gällande rutiner. I och med att 

förvaltningen är ansvarig tillsynsmyndighet har den regelbundna tillsynen av bolaget 

fortsatt i enlighet med den tillsynsplan som finns.  

 

Tillsynsenheten har vid tillsynen hösten 2018 påpekat brister samt inom ramen för råd 

och vägledning belyst olika förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete. I samband 

med mötet begärde tillsynsmyndigheten, med stöd av 26 kap 10 § skollagen, att 

Christella barnomsorg skulle vidta kompletterande åtgärder för att avhjälpa påtalade 

brister.  

De vidtagna åtgärderna skulle skriftligt redovisas 2018-11-20 till tillsynsmyndigheten. 

Någon redovisning har ej inkommit. 

Bolaget har fått föreläggande förenat med vite 2018-12-19. Åtgärder ska redovisas 

senast 2019-02-15. 

 

Riktad tillsyn 

Ströms Slott AB 

Tillsynen visar att bolaget har säkerställt att de nyanställda dagbarnvårdarna har 

förutsättningar att arbeta enligt de övergripande kraven (normer och värden) på verk-
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samheten. Huvudmannen har också säkerställt att dagbarnvårdarna har förutsättningar 

att bedriva verksamheten så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och 

lärande samt förbereder för fortsatt lärande. Detta har gjorts genom personalens kom-

petens, relevanta material och redskap samt lokalernas utformning. Personalen som är 

anställd har utbildning med inriktning mot barn eller har erfarenhet av att arbeta med 

barn. Huvudmannen har säkerställt att personalen får kompetensutveckling och 

kontinuerlig pedagogisk handledning.  

 

Tillsynsenheten rekommenderade i det ena fallet, inom ramen för råd och vägledning, 

att verksamhetschefen fokuserar på att stödja dagbarnvårdare i att vidareutveckla sina 

egna språkkunskaper för att kunna stimulera barnens språkutveckling. Verksamhets-

chefen nämnde att de begränsar tv-tittande till två gånger per vecka, 30 minuter per 

gång. Tillsynsenheten ser inget hinder i att dagbarnvårdare tillsammans med barnen 

tittar på lämpliga barnprogram dagligen för att stimulera språkutvecklingen. 

 

Tillsynen avslutades. 

Ekolek AB 

Bolaget startade i mars 2018 i enlighet med Uddevalla kommuns beslut om rätt till 

bidrag. Totalt finns fem dagbarnvårdare med sammanlagt 34 barn inskrivna. 8 av barnen 

har delad placering och går också på förskola eller fritidshem. Huvudmannen har lämnat 

in dokument som visar hur verksamheten ska arbeta utifrån de planer som beslut om rätt 

till bidrag bygger på. Huvudmannen har sitt säte i Göteborg och uppgav vid uppstarten 

att de avsåg att anställa en person som kommer att finnas till hands för dagbarnvårdarna 

i Uddevalla som pedagogisk handledare samt genomföra språkutvecklande insatser för 

barnen med annat modersmål än svenska. Enligt plan avsåg huvudmannen hyra extern 

lokal för detta ändamål. Fram till dess skulle annan anställd kontinuerligt besöka 

dagbarnvårdarna. 

 

Huvudmannen uppger vid möte 2018-10-09 att de ännu inte har hittat en lämplig person 

att anställa. De har en lokal på gång, men kommer inte få tillträde förrän i april 2019. 

Det finns en person inom Ekoleks organisation, som har särskilt fokus på dagbarn-

vårdargruppen i Uddevalla. Huvudmannen anger att dagbarnvårdarna i gruppen behöver 

stöd i att utveckla sin yrkesroll och träffar dem därför regelbundet. 

Eftersom huvudmannen beskriver att Ekoleks anställda dagbarnvårdare i Uddevalla 

behöver mer stöttning och får detta, föreslog tillsynsenheten, inom ramen för råd och 

vägledning, att  

 huvudmannen separat dokumenterar arbetet med och utvecklingen av verksam-

heten för dagbarnvårdargruppen i Uddevalla och/eller eventuellt skapar andra 

dokument för uppföljning och utvärdering av verksamheten i Uddevalla. 

 huvudmannen tar kontakt med de förskolor där barnen har sina delade 

placeringar. Detta för att skapa samsyn kring barnens utveckling, särskilt kring 
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barn i behov av särskilt stöd, men också för att underlätta vid övergångar, till 

exempel från dagbarnvårdarens grupp till förskoleklass. 

 huvudmannen utvecklar dokumentet ”handlingsplan”, för att tydligare visa hur 

dagbarnvårdare ska agera, till exempel om akuta situationer uppstår, eller om det 

uppstår konflikter i barngruppen eller finns barn med utåtagerande beteende. 

 att huvudmannen fortsätter att aktivt stödja dagbarnvårdarna kring hur de kan 

arbeta språkutvecklande, och då särskilt uppmärksamma aktiviteter för de yngre 

barnen som ännu ej kommit så långt i sin språkutveckling. 

Tillsynen avslutades. 

Lena Segerstark 

Lena Segerstark beviljades 2018-10-24 tillstånd att bedriva pedagogisk omsorg i enskild 

regi. Huvudmannen är också utförare av verksamheten och har tre inskrivna barn. 

Enligt gällande riktlinjer för tillsyn ingår att en nystartad verksamhet skall få ett besök 

av tillsynsenheten innan uppstarten med barngrupp. 

 

I detta fall är huvudmannen och dagbarnvårdaren samma person. Tillsynsenheten har i 

ansökan tagit del av verksamhetsplanering, inriktningen i verksamheten med uppsatta 

mål och aktiviteter, men också rutiner och handlingsplaner, checklistor, årshjul etc. 

Detta innebar att tillsynsenheten 2018-11-13 enbart gjorde en kontroll av verksamhetens 

lokaler, i detta fall huvudmannens hem och barnens hem, samt utemiljön i anslutning till 

dessa.  

 

Tillsynen avslutades. 

 

Uppföljning av pågående regelbunden tillsyn efter beslut om föreläggande, Emelies 

familjedaghem 

Huvudmannen är tillika utövare av verksamheten och har fem inskrivna barn.  

Tillsynsenheten påbörjade tillsyn av verksamheten våren 2018. Den regelbundna 

tillsynen av Emelies familjedaghem visade att den pedagogiska omsorgen i flera 

avseenden uppfyllde författningarnas krav. Det fanns emellertid områden som behövde 

åtgärdas. Emelies familjedaghem uppvisade brister inom områdena:  

 Förutsättningar för den pedagogiska omsorgen, avseende lokaler  

 Utveckling av den pedagogiska omsorgen, avseende uppföljning och 

utvärdering.   

Huvudmannen hade inte säkerställt att lokalerna är trygga, säkra och hälsosamma att 

vistas i.  

Beslut om föreläggande fattades i april och huvudmannen skulle enligt föreläggandet 

åtgärda brister senast 2018-06-15. Bristerna åtgärdades inte.  
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Föreläggande meddelades och detta förenades med vite eftersom huvudmannen inte 

inkommit med kompletteringar inom angiven tid och då bristerna ansågs som allvarliga. 

Huvudmannen fick 2018-07-10, vid möte på Stadshuset, råd och vägledning kring 

lämpliga åtgärder. Dessa skulle redovisas senast 2018-08-31.  

 

Huvudmannen inkom med kompletteringar kring området uppföljning och utveckling, 

och tillsynsenheten gjorde 2018-09-19 ytterligare ett besök i verksamheten för att 

kontrollera lokalerna.  

 

Tillsynen kunde därefter avslutas.  

 

Huvudmannen meddelade i början november att verksamheten skall upphöra 2018-12-

31. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna-Karin Persson Borg 

Förvaltningschef Utredare 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr BUN 2018/00649  10 

Justering av Barn och utbildningsnämndens 
sammanträdesdagar 2019 

Sammanfattning 

Den 20 september 2018 beslutade barn och utbildningsnämnden om nämndens ordinarie 

sammanträden samt dess presidium under 2019. Sammanträdesdagarna i april, augusti 

och december behöver justeras; 

 

Nämndsammanträdet den 25 april föreslås flyttas till den 23 april  

Nämndsammanträdet den 22 augusti föreslås flyttas till den 21 augusti  

Nämndsammanträdet den 12 december föreslås flyttas till den 10 december  

 

Även presidiemötet inför juninämnden den 29 maj föreslås ändras till den 28 maj så det 

inte krockar med Kommunstyrelsen.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10      

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa barn och utbildningsnämndens samt presidiets justerade 

sammanträdesdagar för 2019 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Justering av Barn och utbildningsnämndens 

sammanträdesdagar 2019 

Sammanfattning 

Den 20 september 2018 beslutade barn och utbildningsnämnden om nämndens ordinarie 

sammanträden samt dess presidium under 2019. Sammanträdesdagarna i april, augusti 

och december behöver justeras; 

 

Nämndsammanträdet den 25 april föreslås flyttas till den 23 april  

Nämndsammanträdet den 22 augusti föreslås flyttas till den 21 augusti  

Nämndsammanträdet den 12 december föreslås flyttas till den 10 december  

 

Även presidiemötet inför juninämnden den 29 maj föreslås ändras till den 28 maj så det 

inte krockar med Kommunstyrelsen.           

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa barn och utbildningsnämndens samt presidiets justerade 

sammanträdesdagar för 2019 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Expediera till 

Förtroendevalda BUN   

Samtliga verksamhetskontor BoU 

Verksamhetschefer BoU 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr BUN 2019/00099  11 

Barn och utbildningsnämndens deltagande på Skolriksdagen 6-
7 maj 2019 

Sammanfattning 

Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för den som leder och styr skolan och är en 

konferens där man tar del av ny kunskap, spännande samtal och lärande exempel från 

förskola till vuxenutbildning. Den 6-7 maj 2019 hålls konferensen på Waterfront 

Congress Centre i Stockholm och områden som kommer att vara i fokus är bland annat 

digitalisering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

  

Barn och utbildningsnämndens presidium föreslår att barn och utbildningsnämndens 

ordinarie ledamöter (13 st.) erbjuds deltaga på denna konferens. Om ordinarie ledamot 

inte har möjlighet att medverka så får ersättare åka i dennes ställe.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10  

Program för Skolriksdagen 6-7 maj 2019     

                         

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att barn och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter erbjuds deltaga på Skolriksdagen 

den 6-7 maj 2019 samt  

 

att ersättare i barn och utbildningsnämnden erbjuds deltaga på Skolriksdagen den 6-7 

maj 2019 vid ordinarie ledamots förhinder.  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens deltagande på Skolriksdagen 

6-7 maj 2019 

Sammanfattning 

Skolriksdagen är Sveriges största mötesplats för den som leder och styr skolan och är en 

konferens där man tar del av ny kunskap, spännande samtal och lärande exempel från 

förskola till vuxenutbildning. Den 6-7 maj 2019 hålls konferensen på Waterfront 

Congress Centre i Stockholm och områden som kommer att vara i fokus är bland annat 

digitalisering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

  

Barn och utbildningsnämndens presidium föreslår att barn och utbildningsnämndens 

ordinarie ledamöter (13 st.) erbjuds deltaga på denna konferens. Om ordinarie ledamot 

inte har möjlighet att medverka så får ersättare åka i dennes ställe.         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10  

Program för Skolriksdagen 6-7 maj 2019.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att barn och utbildningsnämndens ordinarie ledamöter erbjuds deltaga på Skolriksdagen 

den 6-7 maj 2019 samt  

 

att ersättare i barn och utbildningsnämnden erbjuds deltaga på Skolriksdagen den 6-7 

maj 2019 vid ordinarie ledamots förhinder.  

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Expediera till 

 



Program - Skolriksdag 2019

Program för Skol riksdag
Seminarieprogrammet presenteras i februari 201 9

Måndag 6 Maj

{z OA:SO - 10:00

I negistrering och fika

O to:oo - 11:oo

Plenum: lnledning

A Johanna Koljonen

O t1:oo-12:oo

Plenum: Det medvetna ledarskapet

A Simon Elvnäs

YP 12:oo - 13:15

I luncfr och utställarbesök dag 1

O t3:15 -14:15

Valbara seminarier 1

Seminarieprogrammet publiceras i februari

O t4:30 - 15:30

Valbara seminarier 2

Seminarieprogrammet publ iceras i februari

D 15:30 - 16:15

Page 1 of4

I fitu och utställarbesök dag 1

http ://skolriksdag. se/sr 1 9/program.html 2019-01-10
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O t6:15 -17:1s

I v.lburc seminarier 3

I s.rinrri"programmet publiceras i februari

O rz:t5 - 18:30

I C"r"nsamt mingel med lättare buff6
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Tisdag 7 Maj

O oa:so - 09:45

Plenum: Hur blev det så här?

A Marika Carlsson

O og:+s - 10:15

I nt.nrr: Lär av elever

D 10:15 - 11:00

I fif.u och utställarbesök dag2

O tl:oo -12:oo

o

Plenum: Digital technology in schools - time to choose wisely

R ltteilselwyn

12:00 - 13:15

Lunch och utställarbesök dag2

13:15 - 15:30

I eartigruppsmöten

O t3:15 - 14:15

Valbara seminarier 4

Seminarieprogrammet publiceras i februari

O r+:go - 15:30

Valbara seminarier 5

Seminarieprogrammet publ iceras i februari.

Y

I

p

Page 3 of4

http ://skolriksdag. se/sr 1 9/program.html 2019-01-10



Program - Skolriksdag 2019

O t5:30 - 16:oo

I Sfotrifsdag 2019 slut

Page 4 of 4
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Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr BUN 2019/00100  12 

Val av representanter till kommunala rådet för äldre och 
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  

Sammanfattning 

I riktlinjerna för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning står det att "Representationen från kommunen utgörs av två 

förtroendevalda ledamöter från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en 

från oppositionen. Samma ledamöter representerar sin nämnd i båda råden.”  

 

Barn och utbildningsnämndens presidium föreslår att ordförande Roger Ekeroos (M) 

och andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) väljs som representanter för barn och 

utbildningsnämnden i rubricerade råd.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10  

                         

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att välja ordförande Roger Ekeroos (M) och andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) 

som barn och utbildningsnämndens representanter i kommunala rådet för äldre och i 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Val av representanter till kommunala rådet för äldre och 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  

Sammanfattning 

I riktlinjerna för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 

funktionsnedsättning står det att "Representationen från kommunen utgörs av två 

förtroendevalda ledamöter från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en 

från oppositionen. Samma ledamöter representerar sin nämnd i båda råden.”  

 

Barn och utbildningsnämndens presidium föreslår att ordförande Roger Ekeroos (M) 

och andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) väljs som representanter för barn och 

utbildningsnämnden i rubricerade råd      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-10      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att välja ordförande Roger Ekeroos (M) och andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) 

som barn och utbildningsnämndens representanter i kommunala rådet för äldre och i 

kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning 

 

   

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Expediera till 

Kommunstyrelsen  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr BUN 2019/00103  13 

Beställning av förstudie om- och tillbyggnad Norgårdenskolan 
F-9, grundsärskolan och träningsskolan   

Sammanfattning 

Antalet elever i område Källdal-Norgården-Herrestad beräknas öka de 

kommande åren och behovet av skolplatser ökar. Det gäller i alla åldrar men 

framför allt är den nuvarande kapaciteten på Norgården åk 7-9 otillräcklig 

och ytterligare platser måste tillskapas omgående. Detta framgår i befolk-

ningsprognosen som ligger till underlag för kommunens lokalförsörjnings-

plan (BUN 2018/01040). Vidare har tagits ett inriktningsbeslut (BUN 

2018/00225) om att samla kommunens grundsärskola/träningsskola vid 

åldersadekvata grundskolor. För åk 7-9 föreslås detta ske på Norgården-

skolan.  

 

Norgårdenskolans lokaler är otillräckliga och inte ändamålsenliga och det fordras en 

om- och tillbyggnad för att kunna tillgodose behovet av skolplatser för grundskola och 

grundsärskola/träningsskola. En förstudie är därför nödvändig att göra.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11 

Utredning gällande organisering för åk F-6 i område Källdal, Norgården, 

Herrestad samt för åk 7-9 inkl grundskola och grundsärskola/träningsskola 

Lokalförsörjningsplan 2019-2029 (BUN 2018/01040) 

Utredning om Grundsärskolans organisation (BUN 2018/00225)   

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att beställa en förstudie gällande om- och tillbyggnad av Norgårdenskolan åk F-9, 

grundsärskola och träningsskola åk 7-9    
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Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson 

Telefon 0522-69 65 58 
ingela.haglund@uddevalla.se 

 

Beställning av förstudie om- och tillbyggnad Norgårdenskolan 

F-9, grundsärskolan och träningsskolan   

Sammanfattning 

Antalet elever i område Källdal-Norgården-Herrestad beräknas öka de 

kommande åren och behovet av skolplatser ökar. Det gäller i alla åldrar men 

framför allt är den nuvarande kapaciteten på Norgården åk 7-9 otillräcklig 

och ytterligare platser måste tillskapas omgående. Detta framgår i befolk-

ningsprognosen som ligger till underlag för kommunens lokalförsörjnings-

plan (BUN 2018/01040). Vidare har tagits ett inriktningsbeslut (BUN 

2018/00225) om att samla kommunens grundsärskola/träningsskola vid 

åldersadekvata grundskolor. För åk 7-9 föreslås detta ske på Norgården-

skolan.  

 

Norgårdenskolans lokaler är otillräckliga och inte ändamålsenliga och det 

fordras en om- och tillbyggnad för att kunna tillgodose behovet av 

skolplatser för grundskola och grundsärskola/träningsskola. En förstudie är 

därför nödvändig att göra.         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-11 

Utredning gällande organisering för åk F-6 i område Källdal, Norgården, 

Herrestad samt för åk 7-9 inkl grundskola och grundsärskola/träningsskola 

Lokalförsörjningsplan 2019-2029 (BUN 2018/01040) 

Utredning om Grundsärskolans organisation (BUN 2018/00225)          

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att beställa en förstudie gällande om- och tillbyggnad av Norgårdenskolan åk F-9, 

grundsärskola och träningsskola åk 7-9        

Ärendebeskrivning 

Se bifogad utredning gällande organisering för åk F-6 i område Källdal, Norgården, 

Herrestad samt för åk 7-9 inkl grundskola och grundsärskola/träningsskola. 

 

 

Staffan Lindroos Ingela Haglund Hansson 

Förvaltningschef Utredare  
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Expediera till 
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Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson 

Telefon +46522696558 

ingela.haglund@uddevalla.se 

  

  

  

Barn och utbildning 

Grundskolekontoret ledning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

45130  UDDEVALLA Grundskolekontor Kungsgatan 25-29 0522-69 60 00   

    

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

 

Utredning gällande organisering för åk F-6 i område Källdal, Nor-

gården, Herrestad samt för åk 7-9 inkl grundskola och grund-

särskola/träningsskola. 

 

Bakgrund 
Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka. Den långsiktiga prognosen visar 

att antalet elever i grundskoleåldern år 2027 har ökat med ca 825 elever jämfört med 2018. 

Detta påverkar planeringen och behovet av skollokaler i hela kommunen. Område Herrestad-

Norgården växer och elevantalet beräknas öka de kommande åren. Det är få elever, ca 6 %, i 

området som går i friskolor. 

 

Tab. 1 Befolkningsutveckling Herrestad-Norgården 

 

antal 2018 2022 förändring 

1--5 år 440 505 + 65 

6--12 år 720 765 + 45 

13--15 år* 425 465 + 40 

 
Kommentar:  

Antalet elever 13-15 år inkluderar även elever från Bokenäs och Hogstorp. 

 

Tab. 2 Befolkningsutveckling i Bokenäs-Hogstorp 

 

antal 2018 2022 förändring 

1--5 år 235 225 -10 

6--12 år 215 205 -10 

13--15 år* 140 150 +10 
 

Kommentar:  

Område Hogstorp och Bokenäs beräknas inte ha samma befolkningsökning som 

Herrestad-Norgården. 
 

 

Norgårdenskolan grundskola åk 7-9 
Befolkningsutvecklingen visar att elevantalet på Norgårdenskolan åk 7-9 ökar och 
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att nuvarande kapacitet är otillräcklig. Skolan kommer inte att kunna ta emot alla 

elever ht- 19 med nuvarande lokaler. Det är fyra klasser i åk 9 som slutar och det 

finns f n 146 elever i de nuvarande åk 6 klasserna i området. Det innebär att det 

behöver bildas sex klasser, dvs ytterligare två. Förutom att det behövs fler klass-

rum så räcker inte skolans ”övriga” lokaler till. Det saknas elev- och personal-

utrymmen samt praktiskt-estetiska salar, främst slöjdsalar. Även matsal och lärar-

arbetsrum är otillräckliga. Idag ”lånar” man Herrestadsskolans slöjdsalar men 

inför ht 2019 ökar även antalet elever på Herrestadsskolan och man kommer där-

för inte att kunna låna ut sina lokaler i nuvarande omfattning.  

 

Befolkningsutvecklingen innebär att Norgårdenskolan på sikt kommer att behöva 

vara en 6 parallellig skola, dvs ha 18 klasser i åk 7-9. Utöver grundskolan finns 

det grundsärskola och en flexgrupp för elever med behov av särskild anpassad 

undervisning. 

 

Tab. 2 Beräknat elevantal i åk 7-9 Norgårdenskolan 2018-2027 

 

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Åk 7 140 146 160 145 155 175 165 170 160 160 

Åk 8 159 140 146 165 145 155 175 165 170 160 

Åk 9 107 159 140 150 165 145 155 175 165 170 

Totalt  406 445 456 460 465 560 530 495 495 495 

kapacitet 420 420 420 495* 495 495 495 495 495 495 

antal klasser 15 17 17 18 18 20? 20? 18 18 18 

diff 14 -25 -36 +35 +30 -65 -35 0 0 0 

 
Kommentar: 

 2021 måste ytterligare platser tillskapas motsvarande behov av 18 klasser. 

 Prognosen efter 2023 bygger på antagandet om samma elevutveckling som 

fram till 2022. 

 Andel elever som går i friskolor är ca 6 %. På hela åldersgruppen är det ca 

30 elever, dvs det påverkar inte antalet klasser. 

 

 

 

 

Norgårdenskolan grundsärskola och träningsskola åk 7-9 
Grundsärskolan åk 1-9 finns idag vid fyra enheter i kommunen. I en utredning 

våren 2018 framkom att verksamheten bör flyttas samman till färre enheter både 

av organisatoriska, pedagogiska och ekonomiska skäl. Inriktningen är att verk-

samheten bör lokalintegreras i ”åldersadekvata” grundskolor. Vid nya Källdals-

skolan kommer grundsärskola och träningsskola för åk 1-6 att flytta in. För åk 7-9 

är förslaget att grundsärskolan på Sommarhemsskolan och träningsskolan åk 7-9 
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på Stråketskolan flyttas till Norgårdensskolan. Genom dessa förändringar skapas 

ett ”grundsärskolestråk” mellan Källdalsskolan och Norgårdenskolan. 

 

Förändringen medför behov av både utbyggnad och ombyggnad på Norgården 

skolan vilket då kan samplaneras med utbyggnaden för grundskolan åk 7-9. 

 

 

Grundskola åk F-6 i området 

 
Tab. 3 Beräknat elevantal i åk F-6 till Källdalsområdet 2018-2027 

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

F-klass 105 105 95 105 100 105 100 100 100 100 

åk 1 110 110 110 100 105 100 105 100 100 100 

åk 2 110 110 110 110 105 105 100 105 100 100 

åk 3 105 110 115 115 110 105 105 100 105 100 

åk 4 90 110 110 115 115 110 105 105 100 105 

åk 5 105 90 110 115 115 115 110 105 105 100 

åk 6 95 105 100 110 115 115 115 110 105 105 

Totalt åk F-6 720 740 750 770 765 755 740 725 715 710 

kapacitet 
Källdal 360* 360 525 525 525 525 525 525 525 525 

kapacitet 
Norgården 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 

total kap. 630 630 795 795 795 795 795 795 795 795 

differens -90 -110 45 25 30 40 55 70 80 85 
 

Kommentar: 

 Källdalsskolan startar 2020 och platserna anger Herrestadsskolans platsan-

tal 

 Elevantalet i området kommer att fortsätta öka. Observera den beräknade 

ökningen 2023-2027 endast är en framräkning av prognos 2018-2022 men 

den kan ändå tjäna som ett beräkningsunderlag. 

 Norgårdenskolan åk F-6: s nuvarande lokaler kommer att påverkas när 

skolan byggs om för åk 7-9.  

 Den totala kapaciteten av skolplatser i området får inte minska. 

 

Norgårdenskolan åk F-6  

Skolan har idag 13 klasser med totalt 272 elever. Verksamheten inför ht 2019 

kommer att vara oförändrad då man tar emot två nya klasser i förskoleklass och 

det slutar lika många 6:or. Det finns ”övriga” lokaler i tillräcklig omfattning. 

 

Herrestadsskolan åk F-6  
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Skolan är mycket trångbodd och har 442 elever inskrivna på 360 platser. Inför ht 

2019 finns svårigheter att ta emot alla elever i F-klass. Behovet är tre nya F-

klasser och det slutar två klasser i åk 6. Utöver behovet av fler klassrum saknas 

”övriga” lokaler, bl a grupprum. Lokalerna är slitna och det sker minimalt med 

underhåll/förbättringar innan man har fastställt hur lokalerna skall användas efter 

att Källdalsskolan är färdig 2020. 

 

 

Faktorer att ta hänsyn till i den fortsatta planeringen 
 Källdalsskolan beslutades 2008 och är färdig 2020. Den ursprungliga pla-

nen är att skolan skall ersätta Herrestadsskolan.  

 Norgården åk 7-9 kommer inte att räcka till utan behöver utökade lokaler 

till följd av befolkningstillväxten. 

 Källdalsskolan planeras för grundskola åk F-6 (525 pl), grundsärskola åk 

1-6 (från Äsperöd-Skansen) samt träningsskola åk 1-6 ( Stråketskolan).  

 Hela Stråketskolan kommer inte att få plats i Källdalsskolan. Utifrån in-

riktningsbeslutet föreslås att träningsskola åk 7-9 byggs in i Norgårdens-

skolan. 

 BUN inriktningsbeslut (BUN 2018/00225) om en samlad organisering av 

grundsärskola-träningsskola vid förslagsvis Norgårdenskolan åk 7-9 inne-

bär behov av utökade lokaler. Om utökningen skall ske i befintliga loka-

lerna innebär det att Norgården åk F-6 påverkas. 

 Herrestadsskolans lokaler kan komma att behövas även fortsättningsvis för 

grundskola. 

 

Det är viktigt att skolområdet som formas blir hållbart och flexibelt så att man kan 

tillgodose behovet av skolplatser samt att skolorna blir likvärdiga. Om Norgår-

denskolan går att bygga ut så att all verksamhet ryms i skolan så kan Herrestads-

skolans lokaler användas för andra ändamål. Förskola? Evakuering under andra 

skolbyggen? Annan verksamhet? Det är nödvändigt att skollokaler planeras i ett 

längre tidsperspektiv för att bli hållbara, både socialt, ekonomiskt och miljömäss-

igt.   

 

Vid en utbyggnad av Norgårdenskolan  för åk 7-9 och grund-

särskola/träningsskola påverkas verksamheten i hela skolan. Herrestadsskolan bör 

då kunna fungera för evakuering under ombyggnadstiden. 

      

Sammanfattning 
Antalet elever i område Källdal-Norgården-Herrestad beräknas öka de kommande 

åren och behovet av skolplatser ökar. Det gäller i alla åldrar med framför allt är 

den nuvarande kapaciteten på Norgården åk 7-9 otillräcklig och ytterligare platser 

måste tillskapas omgående. Detta framgår i befolkningsprognosen som ligger till 

underlag för kommunens lokalförsörjningsplan (BUN 2018/01040). Vidare har 

tagits ett inriktningsbeslut (BUN 2018/00225) om att samla kommunens grund-
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särskola/träningsskola vid åldersadekvata grundskolor. För åk 7-9 föreslås detta 

ske på Norgårdenskolan.  

 

Norgårdenskolans lokaler är otillräckliga och inte ändamålsenliga och det fordras 

en om- och tillbyggnad för att kunna tillgodose behovet av skolplatser för grund-

skola och grundsärskola/träningsskola. Det är därför nödvändigt att göra en för-

studie gällande om- och tillbyggnad av Norgårdenskolan åk F-9, grundsärskola 

och träningsskola åk 7-9. 

 

 
 

 

Ingela Haglund Hansson 

Utredare  
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Underlag till Lokalförsörjningsplan 2019-2029 – Barn och utbildning 
 
 
Sammanfattning 
 
Barn och utbildnings underlag till Lokalförsörjningsplanen anger förvaltningens behov av lokaler de 
kommande åren för att dels kunna möta den ökande befolkningen och dels för att ersätta uttjänta 
(samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljöhänseende dåliga förskole- och 
skollokaler. I planen presenteras kapaciteten, dvs. antalet tillgängliga platser, befolkningsprogno-
ser samt en översikt över objekt under arbete för att möta de ökande behoven. 
 
Fram till 2017 har genomförandegraden av i investeringsplanen listade objekt varit mycket låg. 
Detta pekar på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp 
objekt som inte kunnat genomföras enligt den uppgjorda planen. Besluten har alltså gett en fel-
aktig bild av lokalplaneringen. 
 
Den lokalförsörjningsplan som nu ska fastställas måste, utifrån förvaltningarnas underlag, ta hän-
syn till genomförandekapaciteten i kommunen. Det är mycket viktigt att den tidplan som lokalför-
sörjningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund för investeringspla-
nen. 
 
Eftersom barn och elever kommer i den takt våra underlag visar är konsekvensen att lokalbehoven 
måste lösas på annat sätt med akuta lösningar i avvaktan på att ordinarie plan kan genomföras. 
Detta har skolan hittills ”lyckats” med genom att årligen ändra upptagningsområden, anpassa lo-
kaler för undervisning (t.ex borttagande och ombyggnad av bibliotek, förråd och korridorer för 
undervisning m.m.) Nu är alla dessa lösningar tagna i anspråk och situationen är att elever inte får 
plats i sina upptagningsområden utan det krävs skolskjutsar till skolor i andra områden. Vi har 
kommit till vägs ände med dessa ofta dåliga, provisoriska och tillfälliga lösningar. 
 
Under 2018 har en arbetsgrupp bestående av deltagare från barn och utbildnings- och samhäll-
byggnadsförvaltningarna tillsammans med avdelningen för strategisk samhällsplanering gemen-
samt tagit fram förslag till lösningar för att tillgodose grundskolans behov av kapacitet de närm-
aste tre åren (Grundskoleuppdraget). 
 
Förskola 2018 
I sept 2018 har 2 782 barn har plats i en förskola. Ytterligare 207 barn har plats i pedagogisk om-
sorg, totalt 2 989 barn. 90 % av samtliga 1-5 åringar efterfrågar plats. Mellan 2018-2027 väntas an-
talet 1-5 åringar öka med ytterligare 380 barn till 3 810 barn. Prognosen har dämpats något jäm-
fört med förra år (555 barn). Behoven är störst i område Ljungskile/Forshälla, Söder/Centrum och 
Herrestad. Under åren 2019-2022 tillkommer 594 beslutade och planerade platser men de kom-
mer inte att kunna täcka behoven då även uttjänta lokaler måste ersättas med nya. 
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Grundskola 
Grundskolan nådde 2011 sin lägsta volym och är sedan 2012 i kraftigt ökande. Idag är 6 742 elever 
inskrivna i grundskolan vilket är en ökning med 198 elever jämfört med 2017, 393 elever fler än 
2016 och hela 862 elever fler än 2015. Antalet elever beräknas fortsätta att öka både inom åk F-6 
och åk 7-9. Det betyder en fortsatt volymtillväxt i grundskolan och i fritidsverksamheten, dvs i två 
av våra verksamheter.  
 
För 2018-2022 pekar befolkningsprognosen för elever 6-12 år på en ökning med 5,7 % (jfr 2017 9,6 
%) och för 13-15 åringar med 11,1% (jfr 2017 13,2 %). Ser vi till perioden 2018-2027 så indikerar 
prognosen en ökning i åldersgruppen 6-15 år motsvarande 12 % (2017 19 %). Det innebär 825 fler 
elever än idag ( 2017 prognos 1250 elever). Den största ökningen beräknas ske i Ljungskile/Fors-
hälla och i centrala, södra och östra Uddevalla. I norra Uddevalla väntas en viss minskning. Bristen 
på platser inom grundskolan inom den närmaste 10-års perioden är alarmerande och utbyggnad 
av fler platser är nödvändigt att få till stånd inom snar framtid. 
 
Grundskola årskurs F-6 
I september var 4 832 elever inskrivna i årskurs F-6 skolorna. Det är en ökning med 160 elever jäm-
fört med 2017, 284 elever jämfört med 2016 och 497 elever jämfört med 2015. Nästan samtliga 
skolor är idag överfulla och elever får styras till andra skolor p.g.a. att man inte kan ta emot alla. 
Mellan 2018-2027 beräknas det tillkomma 420 elever. (Jfr prognos 2017 med 775 elever).  
 
Det behövs ytterligare platser utöver den beslutade utbyggnaden på Källdalsskolan och Ram-
nerödsskolan. Läget är särskilt alarmerande i Forshälla-Ammenäs där den största expansionen i 
kommunen sker. 
 
Grundskola årskurs 7-9 
1 958 elever är inskrivna i årskurs 7-9. Det är en ökning med 41 elever jämfört med för ett år sedan 
och med 233 elever jämfört med 2015. 2027 beräknas antalet 13-15 åringar ha ökat med ytterli-
gare 405 elever (465 i prognos 2017). Behoven skiljer sig åt mellan skolområdena och inför läsåret 
2019-2020 fattas platser vid Norgårdenskolan och Linneaskolan och ytterligare åtgärder måste vid-
tas. 
 
Gymnasieskola 
Gymnasieskolans lokalbehov är svårare än grundskolans att förutse beroende på att det påverkas 
elevernas val av skola, deras val av program och hur samverkansavtal mellan kommuner ser ut. 
Inom Fyrbodal finns nu ett s.k. ”fritt sök”, vilket betyder att ungdomarna fritt kan söka gymnasie-
utbildning i hela området och bli mottagna i första hand. Uddevalla gymnasieskola är populär och 
förändringen kan leda till fler sökande. Mot bakgrund av elevernas val av utbildningsinriktning 
måste en beredskap för relativt täta lokalanpassningar finnas. 
 
Elevantalet kommer att öka i gymnasieskolan och förberedelser för att kunna ta emot mellan 500 
och 1 000 fler elever inom en tioårsperiod måste starta omgående. 2027 beräknas antalet elever i 
gymnasieskolan ha ökat med 900 elever, varav 500 från Uddevalla. 
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Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningens lokalbehov är ännu svårare att förutspå beroende på att vuxenutbildning 
också påverkas av arbetsmarknadspolitiken, inte enbart utbildningspolitiken. Förändringar i sta-
tens satsningar kan på mycket kort tid påverka lokalbehovet uppåt eller nedåt. Här ställs krav på 
stor flexibilitet. 
 
 
Ingela Haglund Hansson 
Utredare 
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Inledning 
 
Barn och utbildnings organisation består av verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning inkl. SFI, särvux 
samt Yh). Verksamheten är expansiv och inom de närmaste tio åren väntas en fortsatt befolknings-
ökning för barn och ungdomar i kommunen. Detta kräver tillgång till fler lokaler som både erbju-
der en god arbetsmiljö för barn, elever och personal och en god lärandemiljö i enlighet med upp-
draget i skollag och läroplaner. Detta ställer krav på dels anpassning av nuvarande lokalbestånd 
och dels på nybyggnation av både förskolor och skolor. 
 
I lokalförsörjningsplanen redovisas varje verksamhet var för sig under rubrikerna  

 Nuläge 
 Barn och elevprognos 2018-2027 samt kort- och långsiktiga behov 
 Plan för utökning av kapaciteten för att möta förändringsbehovet 

 
1. FÖRSKOLOR 
 
1.1 Nuläge 
 
Antalet inskrivna barn i förskolan varierar under året. I augusti finns det flest platser att tillgå och i 
maj månad är det maximalt antal inskrivna barn. I maj var 3 295 barn placerade i förskolor och pe-
dagogisk omsorg och i september var det 2 989 barn. 
 
 
Beläggningsgraden dvs andel inskrivna barn av samtliga barn 1-5 år (inkl. inskrivna i pedagogisk 
omsorg) är i genomsnitt 90,2 % och varierar under året: 
 
Augusti:  85,7% 
Oktober:  88,5 %    (jfr med scb 87, 7%) 
Maj:  92,9 % 
 
Antal platser har endast ökat från 3 086 till 3 126 platser, dvs + 40 platser från 2017.  
Förskoleverksamheten bedrivs antingen av kommunen eller av en fristående huvudman. Samman-
taget finns 47 förskolor varav 24 är kommunala och 23 är fristående. Drygt 57 % av barnen går på 
en kommunal förskola och knappt 43 % i en fristående förskola. Utöver förskolor finns pedagogisk 
omsorg med dagbarnvårdare i kommunal och enskild regi. 
 
Kapacitet 
Förskolornas kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke och är fastställd utifrån lokalens byggna-
tion i avdelningar. Kapaciteten avser hela platser i blandade åldrar 1-5 år och utgångsläget är 18 
barn på heltid/avdelning. Kapacitetsmåttet ska ses som ett planeringsinstrument och avser ett 
önskat läge.  
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Tab. 1 Förteckning över befintliga förskolor 
 

Förskolor 
Kapacitet 
2018 

Antal barn 
maj-18 

Antal barn 
sept-18 

Kapacitet 
2017 

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR         
Balladen  36 42 30 36 
Hovhult  72 83 69 72 
Helenedal ULNA AB 72 88 75 72 
Snäckan Ströms Slott AB 26 30 27 26 
Diamanten Svenska kyrkan 13 14 15 13 
Dalaberg 72 86 78 72 
Fjällräven (2  avd fr Bleket juni-16!) 85 77 65 90 
Myntet 36 41 32 36 
Fasseröd ULNA AB 90 103 96 90 
Bleket (stängt 3 avd juni-16!!) 36 28 31 36 

Killingen ULNA AB 58 62 62 58 
Jakobsberg 36 40 40 36 
Karlsberg 36 37 30 36 
TOTALT OMRÅDE NORR                             668 731 650 673 

     
FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER         
Skogslyckan 162 162 153 162 
Dahlgrenska ULNA AB 54 56 51 54 
Ängabo 36 43 37 36 
Smultronplantan, personalkoop 20 23 18 20 
Kurveröd ULNA AB 72 81 62 72 
TOTALT OMRÅDE VÄSTER 344 365 321 344 
     
OMRÅDE NORR/VÄSTER 1012 1096 971 1017 

 
FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER     
Parken 180 199 144 180 
Lancaster ULNA AB 72 86 75 72 
TOTALT OMRÅDE SÖDER 252 285 219 252 
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Förskolor 
Kapacitet 
2018 

Antal barn 
maj-18 

Antal barn 
sept-18 

Kapacitet 
2017 

FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM         
Kaprofolen Föräldrakooperativ 28 31 27 28 
Fisken personalkooperativ 27 26 26 27 
Skansen 108 100 91 108 
Hönseberget 32 32 28 32 
Frideborg 36 41 50 36 
OMRÅDE CENTRALA STADEN 231 230 222 231 
TOTALT OMRÅDE SÖDER/CENTRUM 483 515 441 483 

 

FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR         
Frida Förskola AB 108 82 113 108 
Stenbackeskolans Förskola 37 25 37 37 
Rosenhäll 36   19   
Äsperöd 72 78 71 72 
Klippan ULNA AB 72 80 76 72 
Lane Ryr 54 63 60 54 
TOTALT OMRÅDE ÖSTER/LANE RYR 379 328 376 343 

 

FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE         
Strumpan Matildaskolan AB 90 114 85 90 
Hemgården Svenska kyrkan 24 28 24 24 
Hälle 90 95 94 90 
Kärr 90 96 95 90 
TOTALT OMRÅDE LJUNGSKILE 294 333 298 294 

 
FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA-
AMMENÄS         
Prästgården Svenska Kyrkan 24 27 24 24 
Lustträdgården Personalkooperativ 65 55 58 65 
Forshälla 54 61 60 54 
TOTALT OMRÅDE FORSHÄLLA 143 143 142 143 
TOTALT OMRÅDE LJUNGSKILE/FORS-
HÄLLA 437 476 440 437 
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Förskolor 
Kapacitet 

2018 
Antal barn 

maj-18 
Antal barn 

sept-18 
Kapacitet 

2017 
FÖRSKOLEOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP         
Källdal Matildaskolan AB 72 80 75 72 
Misteröd Matildaskolan AB 36 40 39 36 
Sunningevägen Matildaskolan AB 90 97 77 90 
Linet 72 63 56 72 
Norgården 36 45 35 36 
Herrestad-Norgården 72 63 68 72 
Klostergårdens Föräldrakooperativ 15 22 12 15 
Bokenäs 30 41 31 30 
Kreatören 108 104 116 108 
Hogstorp 45 45 45 36 
TOTALT HERRE-
STAD/BOKENS/HOGSTORP 576 600 554 567 

 

TOTALT FÖRSKOLOR 2887 3015 2782 2847 
Platser i Pedagogisk omsorg 239 280 207 239 

     

TOTALT I FÖRSKOLOR/         
PEDAGOGISK OMSORG 3126 3295 2989 3086 

 
Kursiv=fristående enhet. 
 
Kommentar: 
Det har endast tillkommit 40 förskoleplatser mellan 2017-2018 : 
 
Rosenhäll  36 pl , 2 nya avdelningar 
Hogstorp   9  ”    platsantalet har justerats från 36 till 45 platser 
Fjällräven -5  ”     platsantalet har justerats från 90 till 85 platser 
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1.2 Barn och elevprognos 2018-2027  samt kort- och långsiktiga behov 
 
Befolkningsprognoserna i geografiska delområden sträcker sig fram till år 2022 och för kommunen 
som helhet t o m 2027. I tabellen redovisas befolkningsutveckling, beläggningsgrad 90 % (inkl. pe-
dagogisk omsorg) befintlig, beslutad och långt gången planerad kapacitet samt differensen mellan 
tillgång och efterfrågan på förskoleplatser. 
 
Tab. 2 Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2022 i förskoleområden 
 

Förskola 1-5 år 2018 2019 2020 2021 2022 

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR           
Befolkning 1-5 år 825 780 760 755 755 
behov  av plats 90 % 743 702 684 680 680 
Kapacitet  578 596 596 682 682 
Diff kapacitet-behov -165 -106 -88 3 3 

 
FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER           
Befolkning 1-5 år 445 450 450 450 460 
behov  av plats 90 % 401 405 405 405 414 
Kapacitet 434 434 542 528 528 
Diff kapacitet-behov 34 29 137 123 114 
       
FÖRSKOLEOMRÅDE NORR/VÄSTER           
Befolkning 1-5 år 1270 1230 1210 1205 1215 
behov  av plats 90 % 1143 1107 1089 1085 1094 
Kapacitet 1012 1030 1138 1210 1210 
Diff kapacitet-behov -131 -77 49 126 117 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER           
Befolkning 1-5 år 180 195 210 215 225 
behov  av plats 90 % 162 176 189 194 203 
Kapacitet 252 252 252 252 252 
Diff kapacitet-behov 90 77 63 59 50 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM           
Befolkning 1-5 år 145 155 160 175 175 
behov  av plats 90 % 131 140 144 158 158 
Kapacitet 231 231 285 285 285 
Diff kapacitet-behov 101 92 141 128 128 
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Förskola 1-5 år 2018 2019 2020 2021 2022 
FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER/CENTRUM           
Befolkning 1-5 år 325 350 370 390 400 
behov av plats 90 % 293 315 333 351 360 
Kapacitet 483 483 537 537 537 
Diff kapacitet-behov 191 168 204 186 177 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR           
Befolkning 1-5 år 520 500 490 495 510 
behov av plats 90 % 468 450 441 446 459 
Kapacitet 379 379 379 415 415 
Diff kapacitet-behov -89 -71 -62 -31 -44 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE           
Befolkning 1-5 år 388 396 418 440 456 
behov av plats 90 % 349 356 376 396 410 
Kapacitet 294 312 312 312 420 
Diff kapacitet-behov -55 -44 -64 -84 10 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA/ 
AMMENÄS           

Befolkning 1-5 år 238 256 270 284 285 
behov av plats 90 % 214 230 243 256 257 
Kapacitet 161 161 269 269 269 
Diff kapacitet-behov -53 -69 26 13 13 

      
FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE/ 
FORSHÄLLA/AMMENÄS           

Befolkning 1-5 år 626 652 688 724 741 
behov av plats 90 % 563 587 619 652 667 
Kapacitet 455 473 581 581 689 
Diff kapacitet-behov -108 -114 -38 -71 22 
            
FÖRSKOLEOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP           

Befolkning 1-5 år 675 690 695 710 720 
behov av plats 90 % 608 621 626 639 648 
Kapacitet 576 576 576 618 618 
Diff kapacitet-behov -32 -45 -50 -21 -30 
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Tab. 3 Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2027 i förskoleområden 
 

Förskola 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
0 år 650 675 700 720 740 750 750 745 735 735 
1-5 år 3430 3445 3480 3545 3605 3 640 3 715 3 765 3 800 3 810 
90 % 1-5 år 3087 3101 3132 3191 3245 3276 3344 3389 3420 3429 
Kapacitet* 2905 2941 3211 3361 3469 3469 3469 3469 3469 3469 
Differens** -182 -160 79 170 224 193 125 80 49 40 

 
Kommentar: Kapacitet*  är befintlig, beslutad och under förstudie 
 
Följande 594 nya förskoleplatser tillkommer under 2019-2022. Samtidigt kommer en del av plat-
serna att ersätta uttjänta lokaler. 
  18 pl Förskolebuss Hovhult 
108 pl Söndagsvägens förskola 
  72 pl Blekettomten 
108 pl Killingetomten 
-96 pl avgår från nuvarande Killingen och Bleket 
 54 pl Skansens förskola 
 36 pl Äsperöds förskola 
 18 pl Förskolebuss Ljungskile 
108 pl Hälle 2, Ljungskile 
 18 pl Modul Sundstrand ( 36-18) 
108 pl Sundstrands förskola 
 42 pl Bokenäs förskola 
(108 pl) Dalaberg 1:1 bör byggas under förutsättning att den ersätter dåliga och uttjänta  

lokaler, inte för att i första hand utöka kapaciteten 
 
Observera att ett antal av redan befintliga samt föreslagna platser är av tillfällig art i modulbyggna-
der, dvs de är begränsade i tid. 
 
Befolkningsprognosen visar på 3 430 barn 1-5 år 2018. Under perioden 2018-2022 beräknas en ök-
ning med 175 barn (5 %) och fram till 2027 med 380 barn (11 %).  Prognosen har skrivits ned jäm-
fört med 2017:s prognos (315 barn fram till 2021 ( 9 %) och med 555 barn (16 %) fram till 2026). 
 
Tab. 4  Befolkningsutveckling per förskoleområde 2018-2022 
 

Förskoleområde Prognos 
Norr/Väster -55 
Söder/Centrum +75 
Öster/Lane Ryr -10 
Ljungskile/Forshälla +115 
Herrestad/Hogstorp/Bokenäs +45 
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1.3  Plan för utökning av kapaciteten för att möta förändringsbehovet 
 
Inom förvaltningen pågår, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, ett arbete med att 
planera lokalbehovet på kort och lång sikt. Följande utökningar är beslutade/planerade/tänkbara i 
närtid (2019-2022): 
 
Tab. 5  Förslag till utbyggnad av förskoleplatser 
 

Område/ utökning                
2019-2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
tidsplan 

Norr/Väster 
+ 210 pl + 108? 18 Förskolebuss Hovhult vt 2019 

  108 
Söndagsvägen 6 avd.  
Nybyggnad.  

Vt 2020 Projektering på-
går 

  72 
Blekettomten, 4 avd . Nybyggnad. 
Fristående 

ht 2021. Förstudie 
 beställd. 

 108 
Killingentomten, 6 avd. 
Nybyggnad?  

ht 2021. Detaljplanear-
bete pågår 

  -96 
Avgår 58 pl Killingen och 36 pl i 
Bleketkyrkan. Nettotillskott: 86 pl   

? 
108? 

Dalaberg 1:1  
Nybyggnad, 6-8 avd 

2022-2023?? 

Söder/Centrum 
+ 54 

54 
 

? 

Skansen ombyggnad 
 
Ny förskola i centrum 

vt 2020. Förstudie  
beställd 
Behovsanalys 

Öster/Lane-Ryr        

36 pl?  
 

36 
 

 

Ny Äsperöds förskola , 6 avd.  
Ersätta nuvarande 4 avd.  
 

Vt 2021? Detaljplanear-
bete pågår –  
Evakuering!!! 

Ljungskile/Forshälla 
+ 252? 18 Förskolebuss. Ljungskile  vt 2019 

 108 Hälle 2, 6-8 avd. Nybygge ht  2022? 
  36 Modul Sundstrand, 2 avd,   vt 2019 
         -18 Avgår 1 avd i Forshälla förskola   

  

108 
 
 
 

Sundstrand 3- 6 avd.  
Nybyggnad. 
+ 108 pl - ev 72 pl i Forshälla? 

ht 2020. Projektering 
pågår. 
 
 

Herrestad/Bokenäs/ 
Hogstorp 
+ 41? 

42 
 
 

Bokenäs, nybyggnad, 4 avd  
 
 

2021? Detaljplane- 
arbete pågår. 
Behovsanalys inför för-
studie. 
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Diagram 1. Jämförelse mellan antal barn 1-5 år samt beslutad och planerad/tänkbar utbyggnad 
 

 
 
 
Behov utifrån arbetsmiljö och verksamhetsekonomi 
Diagrammet ovan visar beslutad och planerad kapacitet om 594 platser. Utöver behovet av fler 
platser är det mycket angeläget att ersätta uttjänta förskolelokaler. Delar av  kapacitet måste an-
vändas till att dels ersätta den dåliga arbetsmiljön på flera förskolor och dels ”lösa in” förskolor 
som är små och oekonomiska att driva. 
 
Flera av de befintliga förskolorna har passerat det datum då de enligt normal fastighetsförvaltning 
borde bytas ut eller byggas om. De har dålig arbetsmiljö för barn och personal, har dåliga energi-
lösningar och ett ökande underhållsbehov. Fastighetsavdelningen presenterade för snart tio år se-
dan en lista på förskolor som behövde ersättas inom en relativt kort period. De flesta av dessa har 
inte gjorts något åt sedan dess utöver nödvändiga underhållsåtgärder. Dessa enheter har funnits 
med barn och utbildningsförvaltningens behovsredovisningar sedan dess men har fått skjutas på 
framtiden då investeringsmedel inte tillförts. Situationen riskerar att leda till anmärkningar från 
Arbetsmiljöverket. 
 
En annan orsak till att det är angeläget att ersätta gamla och dåliga lokaler med nya är att flera av 
de befintliga förskolorna är små med få avdelningar. Små förskolor leder till högre driftskostnader 
eftersom de kräver en högre bemanning för att klara öppettiderna. Vid sidan av att dessa ofta är 
dåliga ur arbetsmiljösynpunkt är de också onödigt dyra att driva personalkostnadsmässigt. Det 
finns alltså dubbelt skäl att åtgärda dessa. 
 
Konsekvensanalys förskola 
Som beräkningarna visar finns goda möjligheter att tillskapa den kapacitet som krävs för att möta 
befolkningsökningen fram till 2023. En del av den angivna kapacitetsökningen är av tillfällig karak-
tär (moduler) och en noggrannare genomgång av de olika projekten krävs för att avgöra vilka sats-
ningar som är långsiktigt bäst ur verksamhetsmässig och ekonomisk synvinkel. viktiga. Dock är till-
gången på platser ojämn fördelad inom kommunen.  
 
Efter 2022 finns inga konkreta förslag till fortsatt utbyggnad. Det är viktigt att i god tid planera för 
detta. 
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2.  GRUNDSKOLOR 
 
2.1  Grundskoleutredningen 
 
Mot bakgrund av bristen på skollokaler tillsattes under våren 2018 en särskild utredning med upp-
drag att ta fram en kapacitetsplan (lokaler) för kommunens förmåga att de kommande 3 åren 
möta de ökade volymerna av elever inom grundskolan. I uppdraget ingår även att definiera möjlig 
plats/platser för ytterligare ny centralt belägen grundskola i syfte att kunna påbörja framtida ge-
nomförande/byggnation. 
 
Fortsatta aktiviteter för genomförande de kommande tre åren 
 

Område Skola Aktivitet Status 
Ljungskile/Forshälla Linneaskolan åk 7-9 Förstudie utökning t o m 2024 i 

Ljungskile Folkhögskola alt. moduler 
Pågår 

Ljungskile/Forshälla Ljungskileskolan åk F-9 Förstudie ny skola Pågår 
Ljungskile/Forshälla Ljungskileskolan åk F-6 

Forshällaskolan åk F-6 
Förstudie för evakuering och utök-
ning i moduler vid Ljungskileskolan  

BoU 
behovsanalys 

Norr/Väster Ramnerödsskolan åk F-6 Förstudie utökning i moduler vid 
Norrskolan 

Pågår 

Herrestad Norgårdenskolan åk 7-9 Förstudie för elev- och personalytor Pågår 
Centrum Centrumskola åk F-9 Behovsanalys och förstudie BoU behovsanalys 

 
Övriga aktiviteter som behöver påbörjas/genomföras i ett långsiktigt perspektiv 
 

Område Skola Aktivitet Status 
Ljungskile/  
Forshälla 

Forshälla/Ammenäs Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 (om-, till-,  nybyggnad) 

Bou vt -19 

Norr/Väster Sandersdal åk F-3 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 för om-och tillbyggnad. 

Bou vt -19 

Norr/Väster Unneröd åk 4-6 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 för om- och tillbyggnad. 

Bou vt -19 

Norr/Väster Västerskolan åk 4-9 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 för om-, till-  
nybyggnad. 

Bou vt -19 

Herrestad/Bokenäs Norgårdenskolan F-9 
Herrestadsskolan  F-6 
Grundsärskola  7-9 
Träningsskola 7-9 

Behovsanalys &förstudie för om- 
och tillbyggnad 

Bou vt -19 

Herrestad/Bokenäs Bokenässkolan åk F-6 Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F-6 (ombyggnad) 

Bou vt -19 

Öster/Lane Ryr Äsperödsskolan åk F-9 
alt F-9 

Behovsanalys &förstudie för skola 
(om- och till byggnad) 

Bou vt -19 
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2.2  Grundskolor åk F-6  Nuläge 
 
I september 2018 var sammanlagt 4 832 elever inskrivna i åk F-6, varav 34 elever i grundsärskolan. 
Det är 160 fler elever än i september 2017 och 497 fler elever än i september 2015. Det finns sam-
manlagt 19 skolor, varav 16 är kommunala och 3 är i enskild regi. 
 
Barn och utbildningsnämnden har tidigare beslutat att grundskolan skall vara organiserad i åk F-6 
och åk 7-9. Detta är en medveten organisering som följer kursplanernas indelning och tar hänsyn 
till att betygssättning sker i årskurs 6. På grund av lokalbristen inför läsåret 2016 tvingades BUN 
frångå denna organisering och beslutade att flytta åk 6 på några skolor till åk 7-9 skolor (Väster-
skolan och Ramnerödsskolan).  
 
En annan följd av elevökningarna är att några skolor har blivit så stora med många elever och barn 
på fritids samt mycket personal att de har fått delas i två enheter vardera; åk F-3 och åk 4-6 (Her-
restadsskolan och Ljungskileskolan). Elevökningen har även medfört att det har införts biträdande 
rektorstjänster på flera skolor. 
 
Kapacitet 
Grundskolornas kapacitetsmått skall ses som ett riktmärke och är fastställt utifrån lokalens bygg-
nation, arbetsmiljöfaktorer, antal elever/skolår samt antal paralleller i årskursen. Kapaciteten be-
räknas utifrån genomsnittliga klasstorlekar som är 22,5 i åk F-6 och 27,5 i åk 7-9. Det blir alltså en 
”modellberäknad” kapacitet. Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser beror på årskursernas 
storlek och val av skola. I vissa fall begränsar klassrummens storlek gruppstorleken. Samtidigt har 
klasstorleken på flera skolor ökat till följd av lokalbristen. 
 
Tab.6  Förteckning över befintliga åk F-6 skolor 
 

Grundskolor åk F-6 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 
Kapacitet 

2017 
Antal elever 

sept 2017 
SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER         
Norrskolan 315 340 315 343 
Dalabergsskolan F-5 315 296 315 293 
Hovhultsskolan 280 269 280 250 
Unnerödsskolan F-5 inkl Östanvind (36 pl) 210 260 210 254 
Sandersdalsskolan F-5 280 273 280 279 
Västerskolan musik 4-6 75 43 75 67 
temporära lokaler         
Ramneröd åk 6 Dalaberg 55 44 55 34 
Västerskolan åk 6 fr Sandersdal-Unneröd,modul 75 88 75 75 
Unnerödsskolan, modul 45   45   
TOTALT NORR/VÄSTER 1650 1613 1650 1595 
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Grundskolor åk F-6 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 
Kapacitet 

2017 
Antal elever 

sept 2017 
SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM         
Sommarhemsskolan åk F-6 315 343 315 333 
TOTALT SÖDER/CENTRUM 315 343 315 333 
          
SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR         
Äsperödsskolan 473 295 473 263 
Lane-Ryr 158 153 158 149 
TOTALT ÖSTER/LANE RYR 631 448 631 412 
          
SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA         
Hällebergsskolan 70 56 70 61 
Ljungskileskolan 475 505 425 496 
Forshällaskolan 300 285 274 254 
TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA 845 846 769 811 
          
SKOLOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP         
Norgårdenskolan åk F-6 270 272 270 252 
Herrestadsskolan 360 442 360 415 
Hogstorpsskolan 158 144 158 130 
Bokenässkolan (inkl modul) 205 204 205 213 
TOTALT HERRESTAD/HOGSTORP/BOKENÄS 993 1062 993 1010 

 
GRUNDSÄRSKOLA ÅK 1-6 34 46 34 47 
          
FRISKOLOR I CENTRUM         
Fridaskolan åk F-6 364 360 364 355 
Stenbackeskolan åk F-6 114 114 95 109 
Kapacitet  478 474 459 464 

TOTALT åk F-6 4946 4832 4851 4672 
 
Kommentar: 

 Temporära platser redovisas särskilt ( åk 6 från Dalaberg i Ramneröds 7-9, åk 6 från San-
dersdal och Unneröd i Västerskolan, extra modul på Unneröd). 

 Friskolorna Fridaskolan och Stenbackeskolan redovisas som ”eget område” eftersom de tar 
emot elever från hela kommunen. Däremot redovisas Hällebergsskolan lokalt inom 
Ljungskileområdet. 
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 Ljungskileskolan har utökats med 2 klassrum 2018. En ny åk F-9 skola planeras vara klar 
2023-2024 med 630 platser i åk F-6  (utökning med 155 platser jämfört med idag). 

 Samtliga skolor (utom Hogstorp och Lane Ryr) har förtätats för att skapa fler elevplatser. 
Dock finns det små möjligheter att skapa ”övriga utrymmen” såsom grupprum, elevytor, lä-
rararbetsrum etc. Verksamheten ställer krav på att kunna erbjuda goda lärandemiljöer där 
det förutom tillräckligt stora klassrum måste finnas tillgång till grupprum och andra utrym-
men som gör det möjligt att dela upp och undervisa eleverna enskilt och i mindre grupper. 
Detta saknas i tillräcklig omfattning.  

 Elevantalet på vissa skolor begränsas även av att idrottshall, matsal och kök och slöjdsalar är 
otillräckliga. 

 Flera tillfälliga klassrum har tillskapats av ”övriga utrymmen” i skolorna under 2016-2018: 
 

- 1 klassrum Dalabergsskolan ombyggnad av bibliotek/grupprum 
- 6 klassrum Västerskolan modulhus för årskurs 4-6 
- 1 klassrum Unnerödsskolan förhyrning av f d Östanvindsskolans lokal 
- 1 klassrum Forshällaskolan ombyggnad av skolbibliotek/grupprum 
- I klassrum Forhällaskolan flytt av en förskoleavdelning till modul vid Sundstrand 
- 1 klassrum Ljungskileskolan ombyggnad av EHT/grupprum 
- 2 klassrum Ljungskileskolan ombyggnad av f d kommunbibliotek 

 
Fritidshem 
Alla åk F-6 skolor har även fritidshem före och efter skoltid samt under skollov. I september var  
2 882 barn inskrivna (varav 417 i fristående enheter). 80 % av de inskrivna barnen går i åk F-3. Fri-
tidshemmen har inga egna lokaler i skolorna utan de är inrymda i klassrummen och övriga gemen-
samma lokaler i skolan. På flera skolor är det mycket trångt, 9 av 14 kommunala skolor har mellan 
160-280 elever inskrivna på fritids. 
 
2.3  Elevprognos årskurs F-6 2018-2027 samt kort- och långsiktiga behov 
 
Tab. 7  Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2022 i skolområden 
 
Grundskola åk F-6 2018 2019 2020 2021 2022 

SKOLOMRÅDE NORR           

Befolkning 6-12 år 1205 1180 1160 1150 1145 

Kapacitet,beslutad o temporär 965 1040 1040 1040 1225 
Diff kapacitet-behov -240 -140 -120 -110 80 

      
SKOLOMRÅDE VÄSTER           
Befolkning 6-12 år 640 625 650 645 650 
Kapacitet,beslutad o temporär 685 685 685 685 565 
Diff kapacitet-behov 45 60 35 40 -85 
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Grundskola åk F-6 2018 2019 2020 2021 2022 
SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER           

Befolkning 6-12 år 1845 1805 1810 1795 1795 
Kapacitet,beslutad 1475 1475 1475 1475 1790 
Kapacitet, temporär 175 250 250 250 0 
Diff kapacitet-behov -195 -80 -85 -70 -5 

      
SKOLOMRÅDE SÖDER-CENTRUM           
Befolkning 6-12 år 325 330 355 360 360 

Kapacitet,beslutad 315 315 315 315 315 
Diff kapacitet-behov -10 -15 -40 -45 -45 

      
SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR           
Befolkning 6-12 år 730 740 765 790 810 
Kapacitet,beslutad 631 631 631 631 631 
Diff kapacitet-behov -99 -109 -134 -159 -179 

      
SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE           
Befolkning 6-12 år 590 625 650 655 655 
Kapacitet,beslutad 545 545 545 545 545 
Diff kapacitet-behov -45 -80 -105 -110 -110 

      
SKOLOMRÅDE FORSHÄLLA/AMMENÄS           
Befolkning 6-12 år 310 340 360 390 415 
Kapacitet,beslutad 300 300 300 300 300 
Diff kapacitet-behov -10 -40 -60 -90 -115 

      
SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/ 
FORSHÄLLA/AMMENÄS           

Befolkning 6-12 år 900 965 1010 1045 1070 
Kapacitet,beslutad 845 845 845 845 845 
Diff kapacitet-behov -55 -120 -165 -200 -225 
            

SKOLOMRÅDE HERRESTAD 
/BOKENÄS/HOGSTORP           

Befolkning 6-12 år 1080 1075 1100 1120 1125 
Kapacitet,beslutad 993 993 1158 1158 1158 
Diff kapacitet-behov -87 -82 58 38 33 
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Tab.8  Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2027 i skolområden 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
antal elever 6-12 år 4880 4915 5040 5110 5160 5190 5190 5205 5250 5300 
kapacitet, beslutad 4259 4259 4424 4424 4739 4739 4739 4739 4739 4739 
kapacitet, temporär 175 250 250 250 0 0 0 0 0 0 
kapacitet, friskolor i centrum 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 
kapacitet i grundsärskola 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Diff kapacitet-behov 66 106 146 76 91 61 61 46 1 -49 

 
Kommentar: 
Befolkningsprognosen visar på en ökning med 280 elever fram till 2022 och med ytterligare 140 
elever fram till 2027, totalt 420 elever fram till 2027. Antalet elever ökar i samtliga området utom i 
område Norr. Största ökningen sker i område Forshälla/Ammenäs. 
 
Tab. 9 Befolkningsutveckling 6-12 år 2018-2022 
 

Skolområde Prognos 
Norr/Väster -50 
Söder/Centrum +35 
Öster/Lane Ryr +80 
Ljungskile/Forshälla +170 
Herrestad/Hogstorp/Bokenäs +45 

  
Område Norr/Väster 
2019-2022: Ett nytt upptagningsområde Ramnerödsskolan skall bildas i syfte att påbörja processen 
med att ta in elever fr  o m förskoleklass till den nya skolan.  
2021: Skall utredas om antalet platser på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan skall minskas till 
följd av arbetsmiljöskäl. Båda skolorna blir i så fall 3-parallelliga med årskurs F-3 respektive 4-6.  
2022: När de tillfälliga modulerna på Västerskolan och Unnerödsskolan avyttras påverkas situat-
ionen i området. 
 
Område Källdal/Norgården/Herrestad:  
2020: Med tanke på den förväntade elevökningen bör Herrestadsskolans lokaler räknas in även 
när Källdalsskolan tillkommer. I samband med detta föreslås att det bildas ett nytt skolområde 
Källdals-området. Syftet är att skapa goda och likvärdiga villkor för eleverna vid alla tre skolorna; 
Källdal, Norgården och Herrestad. 
 
Område Öster/Lane Ryr:  
2019: Äsperödsskolan skall byggas om/renoveras till årskurs F-9 alt. till fler klasser i årskurs F-6. 
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Befolkningsökningen och kapaciteten visas i nedanstående diagram för kommunen som helhet. 
 
Diagram 2. Befolkningsprognos och kapacitet, skolor årskurs F-6 2018-2027 

 
Hela kommunen 

 
 
Kommentar: 
Diagrammet visar elevtalsutvecklingen, befintlig och temporär kapacitet. 
 
2.4  Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i årskurs F-6 
 
Det är mer komplicerat att beräkna behov av skolplatser än förskoleplatser. Dels är sambandet 
mellan befolkning och kapacitet starkare inom respektive område i förskolan än i grundskolan. 
Grundskolan har under flera år arbetat med den s.k. ”önska-skola-processen”, vilket innebär att 
föräldrar har fått önska skolplacering för sitt barn inför start i förskoleklass (6-åringar) och inför 
årskurs 7 (13-åringar). Denna möjlighet att själva kunna önska plats är numera kraftigt begränsad 
på grund av platsbristen på skolorna. Dels finns inte fristående skolor fördelade mellan de geogra-
fiska områdena på samma sätt som inom förskolan, vilket gör att elevrörelserna mellan områdena 
är större inom skolan än inom förskolan. Det betyder att sambandet mellan befolkning och ”efter-
frågan” är svagare i grundskolan, vilket i sin tur gör planeringen av var utökad kapacitet ska place-
ras svårare. 
 
Antalet elever i årskullarna varierar och skolorna skall ha beredskap att kunna ta emot alla bli-
vande 6-åringar till förskoleklass. Förskoleklassen är fr o m höstterminen 2018 obligatorisk vilket 
innebär att inga 6-åringar går kvar i förskolor längre.  
 
Sammantaget medför detta fortsatta ansträngningar eftersom skolorna är i princip överfulla. 
Grundskolekontoret arbetar med en noggrann analys av skolornas lokalbehov både utifrån elevök-
ningen samt antal elever i fristående skolor, arbetsmiljöhänseende för både elever och personal 
och lokalmässiga nödvändigheter av att kunna anpassa undervisningen till elevers olika behov. 
Analysen pekar på ett större behov av platser än vad ovanstående behovsanalys visar. Då 
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elevantalet skiljer sig åt i olika årskurser ger totalbilden inte det verkliga behovet. Likaså att det 
kan finnas ledig kapacitet i skolor som ”ligger i fel områden”. I arbetet med lokalplanering på kort 
och lång sikt är följande utökningar beslutade/planerade/tänkbara i närtid (2019-2022): 
 
Tab. 9  Förslag till utbyggnad av skolplatser i årskurs F-6 
 
Område/ utökning                
2019-2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
Tidsplan 

Norr/Väster 315 Ramneröd, om-, till- och  
nybyggnad 

ht 2022. Projektering på-
går 

  -95 Unnerödsskolan, ny org åk 4-6  Behovsanalys vt 2019  in-
för ny förstudie 

  -45 Sandersdalsskolan, ny org åk F-3 Behovsanalys vt 2019  in-
för ny förstudie 

Söder/ Centrum 315 Söder/Centrum, nybyggnad 
Grundskoleutredningen 
ny Centrumskola.  
Behovsanalys vt 2019 

Öster/        Lane-Ryr   Äsperödsskolan. Ombyggnad för           
åk F-6 alt åk F-9 

Behovsanalys vt 2019  in-
för ny förstudie 

Ljungskile/  
Forshälla 155 Ljungskile, nybyggnad ht 2023. Förstudie  

pågår. 
155   Temporär lösning fodras.          2020-2023 
  

 
Forshällaskolan. Fodras om-, 
till- eller nybyggnad för att  
klara behoven. 

Behovsanalys vt 2019  in-
för förstudie 

  Temporär lösning fodras tills nya 
platser tillkommer. ht 2020-2023? 

  Ny permanent lösning för Fors-
hälla/Råssbyn måste fram! 

  

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 
 
 
 
 

165 
 
 
 
 
 

Källdalsskolan. Nybyggnad. Ett nytt 
upptagningsområde Källdal (Nor-
gården-Källdal) bör bildas. 
 
Bokenässkolan, om- och  
tillbyggnad 

ht  2020 Byggnation  
pågår. 
 
 
Behovsanalys vt 2019  
inför förstudie 

 
Kommentar: 
Källdalsskolans tänkta tillskott om 165 platser är redan delvis intecknat p.g.a. överinskrivning på 
Herrestadsskolan (idag 442 elever på 360 platser). 
 
Antalet elever och kapaciteten skiljer sig åt mellan områdena. Det är brist på platser i de kommu-
nala skolorna i samtliga områden. 
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3. GRUNDSKOLOR ÅRSKURS 7-9 
 
3.1  Nuläge 
 
I september 2018 var 1 910 elever inskrivna i åk 7-9.  29 elever går i grundsärskolan. Elevantalet 
har ökat sedan 2015, främst till följd av att många nyanlända elever har kommit. I september i år 
är det 263 fler elever inskrivna än i september 2015. Det finns sammanlagt 8 st åk 7-9 skolor, varav 
5 är kommunala och 3 är i enskild regi.  Grundskolornas organisering i åk F-6 och åk 7-9 fick ändras 
ht 2016 till följd av lokalbrist i åk F-6 skolor. Ramnerödsskolan och Västerskolan har nu elever i åk 
6 (från Dalaberg, Sandersdal och från Unneröd).  
 
Kapacitet 
Kapaciteten på åk 7-9 skolorna beräknas utifrån en genomsnittlig klasstorlek på 27,5 elever/klass. 
Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser varierar dock på samma sätt som i åk F-6 skolorna 
till följd av elevantalet i de olika årskurserna samt val av skola. Även klassrummens storlek begrän-
sar klassernas storlek. Kapaciteten är också beroende av möjligheterna att skapa bra lärandesitu-
ationer för att undervisa elever enskilt eller i mindre grupper. 
 
Tab. 10  Förteckning över befintliga årskurs 7-9 skolor 
 

Grundskolor åk 7-9 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 
Kapacitet 

2017 
Antal elever 

sept 2017 
SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER         
Västerskolan åk 7-9 385 344 385 383 
Ramnerödskolan åk 7-9 (- 55 pl till Dalaberg åk 6) 275 248 275 229 
TOTALT NORR/VÄSTER 660 592 660 612 
          
SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM         
Sommarhemsskolan åk 7-9 360 373 360 359 
TOTALT SÖDER/CENTRUM 360 373 360 359 
          
SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR         
(Äsperödsskolan åk 7-9) 0 0 0 0 
TOTALT ÖSTER/LANE RYR ( TILL SOMMARHEMMET)         
          
SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA         
Hällebergsskolan 30 30 30 28 
Linneaskolan åk 7-9 225 230 225 210 
TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA 255 260 255 238 
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Grundskolor åk 7-9 
Kapacitet 

2018 
Antal elever 

sept 2018 
Kapacitet 

2017 
Antal elever 

sept 2017 
SKOLOMRÅDE HERRESTAD/BOKENÄS/HOGSTORP         
Norgårdenskolan åk 7-9 412 406 412 379 
TOTALT HERRESTAD/HOGSTORP/BOKENÄS 412 406 412 379 
          
GRUNDSÄRSKOLA ÅK 1-6 37 29 37 37 
          
FRISKOLOR I CENTRUM         
Fridaskolan åk 7-9 216 206 216 203 
Stenbackeskolan åk 7-9 44 44 48 44 
Kapacitet  260 250 264 247 

 

TOTALT åk 7-9 1984 1910 1988 1872 
 
Kommentar: 
 Dalabergsskolans elever i åk 6 är medräknade på Ramnerödsskolan 
 Sandersdals och Unneröds elever i åk 6 är medräknade på Västerskolan 
 Friskolorna i centrum redovisas för sig i ”eget område” då deras elever kommer från alla om-

råden. 

 
3.2  Elevprognos årskurs 7-9  2018-2027 samt kort- och långsiktiga behov 
 
Tab. 11  Befolkningsprognos och beslutad kapacitet 2018-2022 i skolområden 
 
Grundskola åk 7-9 2018 2019 2020 2021 2022 
SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER      

Befolkning 13-15 år 720 720 750 760 760 
Kapacitet, beslutad 660 660 660 660 715 
Diff kapacitet-behov -60 -60 -90 -100 -45 

      
SKOLOMRÅDE SÖDER-CENTRUM      

Befolkning 13-15 år 130 140 145 150 155 
Kapacitet, beslutad 360 360 360 360 360 
Diff kapacitet-behov 230 220 215 210 205 

      
SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR      

Befolkning 13-15 år 305 310 325 330 335 
Kapacitet, beslutad 0 0 0 0 0 
Diff kapacitet-behov -305 -310 -325 -330 -335 
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Grundskola åk 7-9 2018 2019 2020 2021 2022 
SKOLOMRÅDE  
SOMMARHEMSSKOLAN 

     

Befolkning 13-15 år 435 450 470 480 490 
Kapacitet, beslutad 360 360 360 360 360 
Diff kapacitet-behov -75 -90 -110 -120 -130 

      
SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/  
FORSHÄLLA 

     

Befolkning 13-15 år 360 365 370 405 430 
Kapacitet, beslutad 255 375 375 375 375 
Diff kapacitet-behov -105 10 5 -30 -55 
       

SKOLOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP 

     

Befolkning 13-15 år 415 435 450 460 465 
Kapacitet,beslutad 412 412 412 412 412 
Diff kapacitet-behov -3 -23 -38 -48 -53 

      
Tab. 12. Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2027 hela kommunen 
 
Totalt åk 7-9  2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
Totalt 13-15 år 1 930 1 970 2 040 2 105 2 145 2 200 2 265 2 330 2 320 2 335 
kapacitet, beslutad 1687 1687 1687 1687 1742 1742 1887 1887 1887 1887 
kapacitet, temporär 0 120 120 120 120 120 0 0 0 0 

kap, friskolor centrum 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 

kap i grundsärskola 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Diff kapacitet-behov 54 134 64 -1 14 -41 -81 -146 -136 -151 
 

Förändring av kapaciteten: 
 

 Område Herrestad/Bokenäs/Hogstorp 
  2017: Norgårdenskolan har utökades med utökas med 3 klassrum platser (bibliotek) till  
  följd av elevökning i årskurs 7. 

 
 Område Ljungskile/Forshälla 

  2017: Linneaskolan utökades med 2 klassrum genom förhyrning av Folkhögskolan.  
 

 Sommarhemsskolan utökades med en klass i åk 7 höstterminen 2016 då grundsärskolan 
minskades med en klass (flyttades till Norgårdenskolan). Skolan är upptagningsskola för 
elever från Äsperödsskolan, Lane Ryr och Sommarhemsskolan F- 
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Diagram 3.  Befolkningsprognos och befintlig samt temporär kapacitet för årskurs 7-9 2018-2027 
 
Hela kommunen 
 

 
 
   

  
Prognos och behov 
Befolkningen fortsätter att öka och 2022 beräknas antalet elever ha ökat med 215 elever (11,1%). 
Det är en nedskrivning jämfört med 2017 ( 245 elever och 13,2 %.) 2027 beräknas det finnas 405 
fler elever jämfört med idag. Det är en ökning med 21 %. (2017 års prognos var 470 elever 2026, 
25,4%). Fram till 2020 råder det ett visst överskott på platser men därefter kommer det att saknas 
platser. Om inga platser tillförs kommer det att saknas 151 platser år 2027.  
 
Kapacitet och brist på platser 
Behoven av plats skiljer sig åt vid de olika skolorna. Friskolorna tar emot elever från alla områden. 
16 % (114 elever) av Norr/Västers elever och 30 % (73 elever) av Östers elever går på Fridaskolan 
eller Stenbackeskolan. I Ljungskile går 12% % (28 elever) på Hällebergsskolan. Friskolorna har där-
för betydelse särskilt för dessa områden. 
 
3.3  Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i åk 7-9 
 
Behovet av tillkommande lokaler är nu lika akut som det är för de yngre eleverna. Redan inför 
höstterminen 2019 saknas platser i Linneaskolan (Ljungskile/Forshälla) och i Norgårdenskolan. Det 
fodras temporära platser tills en ny åk F-9 skola är klar i Ljungskile 2024 samt fram tills beslut är 
fattat rörande Norgårdenskolans lokaler.  
 
Projekteringen av Ramnerödsskolans utbyggnad pågår och beroende på hur denna om-/ tillbygg-
nad kommer att genomföras påverkas skolans kapacitet under byggtiden. 
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Beslutet om Äsperödsskolans ombyggnad innebär att den ska vara förberedd för klara åk 7-9 om 
det skulle behövas. Möjligheterna att förlägga åk 7-9 dit påverkas av hur behovet inom årskurs F-6 
kan lösas. 
 
Västerskolan utökas tillfälligt med klassrumsmoduler för åk 4-6 (+150 pl). Detta frigör lokaler för åk 
7-9 eftersom musikklasserna åk 4-6 flyttar in här. Någon ytterligare plan för utbyggnad av Väster-
skolan finns inte i nuläget. Utökning av elevantalet på skolan begränsas bl  a av att idrottshallens 
kapacitet inte går att utöka. Inför läsåret 2019 utökas dessutom timplanen i ämnet idrott/hälsa 
och behovet av tider i idrottshallen ökar ytterligare.  
 
Ljungskile-Forshälla/Ammenäs tillhör de starkast växande kommundelarna. Fr o m ht 2017 hänvi-
sas även Forshällaskolans elever till Linneaskolan p g a platsbrist på Sommarhemsskolan. Linnea-
skolans lokaler har utökats genom förhyrning av lokaler från Ljungskile Folkhögskolan. Det finns 
akuta behov av fortsatt utökning av Linneaskolans lokaler. Lokalerna motsvarar dock inte de krav 
som vi ställer på en högstadieskola idag och nya lokalförutsättningar krävs på sikt.  
 
Tab. 13 Förslag till utbyggnad av skolplatser i årskurs 7-9 
 
Område/ utökning                
2019-2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
Tidsplan 

Norr/Väster 

? 

Ramnerödsskolan, om- och  
Tillbyggnad 
Västerskolan ? 

Ht 2022. Beslutad,  
projektering pågår 
Behovsanalys vt 2019 

    
Söder/Centrum 330 

 
 

Ny skola i Centrum? 
 
 

Grundskoleutred-
ningen. Behovsanalys 
vt 2019 

Öster/Lane Ryr ? 
 

Ombyggnad Äsperödsskolan 
 

Behovsanalys vt 2019 
inför ny förstudie 

Ljungskile/Forshälla 100  
 
          

Linneaskolan, förhyrning av  
moduler med 4 klassrum. 
Temporär lösning fodras. 

Ht 2019. Förstudie  
pågår. 
2019-2023 

 175 
 
 

Ny åk F-9 skola ersätter 
Ljungskileskolan och  
Linneaskolan 

Ht 2023. Förstudie 
Pågår 
 

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 

50 
 

Norgårdenskolan, behov    
av 2 klassrum 

Ht 2019. Behovsanalys 
och förstudie pågår 

 

 

Norgårdenskolan , inkl grund-
särskola/tränings- skola, om-
byggnad 

Ht 2020. Behovsanalys, 
fortsatt utredning  
vt 2019 
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Konsekvensanalys 
Grundskoleutredningen har nu lagt ett förslag till utbyggnadsplanering av grundskolans lokaler. 
Denna planering har saknats tidigare. Vid sidan om Källdalsskolan finns beslut gällande Ram-
nerödsskolan, Äsperödsskolan och Ljungskileskolan. Vidare skall behovsanalyser fördjupas och för-
studier påbörjas gällande skolbyggnaderna i Forshälla, Sandersdal, Unneröd, Västerskolan, 
Bokenässkolan samt en Centrumskola. Det är viktigt att förstudierna följs upp med beslut om inve-
steringar så att byggnationerna kommer till stånd och kan påbörjas i snar framtid. 
 
Slutsatsen blir att utbyggnaden av kommunens grundskolor måste vara prioritet nummer ett i den 
övergripande lokalplaneringen och vid bedömning av kommande års investeringsutrymme. Plane-
ringen måste dessutom gå snabbast möjligt. 
 
3.4 särskilda undervisningsgrupper 
 
Inom grundskolans verksamhet finns det s.k särskilda undervisningsgrupper för elever som av olika 
skäl behöver ett mera kvalificerat stöd än vad som är möjligt att ge på skolorna. Undervisningen 
här är mycket anpassad efter elevernas olika behov av kvalificerat stöd, hög personaltäthet och 
tillgång till många små rum. Eleven tillhör fortfarande ”sin skola” och insatsen följs upp regelbun-
det av elevhälsan. 
 
Det finns idag särskilda undervisningsgrupper vid tre skolenheter: 
Källan i Äsperödsskolans lokaler för elever i åk 4-9.  Källan har f n 30 platser i tre grupper. 
Flexgrupp i Sommarhemsskolan för elever i åk 7-9 
Flexgrupp i Norgårdenskolan för elever i åk 7-9 
 
Det saknas f n en flexgrupp för yngre elever och det är angeläget att en sådan kan komma till 
stånd. Förslag är att starta en flexgrupp i modulhuset vid Norrskolan. 
 
4.  GRUNDSÄRSKOLAN 
 
Elever som är inskrivna i grundsärskolan får sin skolgång antingen i grundsärskolans egna skolloka-
ler eller är integrerade i grundskolans klasser i de olika skolorna. I september 2018 är 78 elever in-
skrivna i grundsärskolan, varav 3 elever är integrerade i grundskolor. (2017 var det 83+4 elever).  
Antalet elever varierar mellan åren och väntas öka de kommande åren till följd av befolkningsök-
ningen.  
 
Grundsärskolan inkl träningsskolan finns idag vid fyra skolenheter. Efter en utredning gällande 
grundsärskolans organisering och lokaler (våren 2018) är uppdraget att samla verksamheten till 
två enheter istället. Det är både av pedagogiska, organisatoriska och lokalmässiga skäl. Avsikten är 
att grundsärskolan inkl träningsskola skall finnas tillsammans i ”åldersadekvata” grundskolor. Käll-
dalsskolan kommer när den är färdig 2020 att omfatta grundsärskola och träningsskola för åk 1-6. 
Inriktningen är att samla grundsärskola-träningsskola för åk 7-9 på Norgårdenskolan åk 7-9. Det 
innebär att Norgårdenskolans lokaler måste anpassas till detta. 



 
 

Utredning  
 

28(35) 

2018-10-28  

  

 

 

 
 Uppdraget att samla grundsärskoleverksamhet kommer att påverka lokalsituationen och i viss 
mån frigöra lokaler vid de nuvarande enheterna Stråketskolan, Äsperödsskolan och Sommarhems-
skolan åk 7-9.  
 
Tabell 14  Förteckning över befintliga grundsärskoleenheter 
 

Grundsärskolor Årskurser Antal elever 
i sept 2018 

Stråkets Träningsskola 1-9 30 
Stråkets Träningsskola omvänd plac F-klass 2 
Äsperöd-Skansen grundsärskola 1-6 19 
Sommarhemsskolan 7-9 7-9 11 
Norgårdenskolan 7-9 7-9 13 
Individintegrerade i grundskolor 1-9  3 
Totalt antal elever i grundsärskola  78 
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5. GYMNASIESKOLAN 
 
5.1  Nuläge 
 
Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. Den förbereder för yrkesverksamhet 
eller högskolestudier. I Uddevalla finns den kommunala Uddevalla Gymnasieskola och två fri-
stående enheter; Drottning Blanca och Thorén Innovation School. Tillsammans erbjuder de ett 
mycket brett utbud av program som är det mest omfattande i regionen. Uddevalla ingår i samver-
kansområde Fyrbodal tillsammans med kommuner i vårt område. Ca 45 % av eleverna i Uddevalla 
Gymnasieskola kommer från andra kommuner, främst inom Fyrbodal. 
 
Uddevalla Gymnasieskola består av 17 nationella program, 5 högskoleförberedande program, 12 
yrkesprogram samt lärlingsutbildningar inom alla yrkesutbildningar. Utöver de nationella program-
men finns Introduktionsprogrammet. Detta består av 5 olika inriktningar varav en är Språkintro-
duktion. Detta program har nu minskat från 400 till 190 elever efter den kraftiga ökningen av ny-
anlända elever under läsåren 2015-2017. Detta har betydelse för Margretegärdeskolans lokaler 
och situationen har gjort att gymnasieskolan har ökat sitt lokalinnehav i Sinclair i den del av byg-
ganden som Högskolecentrum finns. Detta konstaterande leder dock inte till att gymnasieskolan 
saknar behov inom lokalområdet. Gymnasieskolan har helt andra förutsättningar än grundskolan. 
Då grundskolan har enhetliga utbildningar är gymnasieskolan indelad i olika program. Elevernas val 
av utbildning ändras över tid och anpassningar måste göras till elevernas ändrade preferenser. 
 
Under året 2008-2014 minskade gymnasieskolans volym med drygt 1 000 elever. I samband med 
detta gjordes lokalanpassningar. Bl a lämnades externa lokaler, t.ex. flyttade gymnasiesärskolan 
från Marieberg till Agneberg och Östrabo och moduler avvecklades. Båthallen har lämnats över till 
vuxenutbildningen. Nu har elevantalet börjat öka igen något snabbare än väntat p.g.a. antalet ny-
anlända, men någon större volymökning väntas inte på några år ännu på nationella program. Ut-
vecklingen kan dock påverkas av hur andra huvudmän utvecklas och av hur eleverna väljer utbild-
ning. Ett införande av s.k. ”fritt sök” inom Fyrbodal kan också påverka utvecklingstakten. 
 
I september 2018 var 3 174 elever inskrivna i den kommunala gymnasieverksamheten. (jfr 2017 
3 236 elever). Ytterligare 168 Uddevalla-elever är inskrivna i de två fristående gymnasieskolorna.  
 
Efter skollagens införande 2011 med ny programindelning i gymnasieskolan och förändrade möj-
ligheter att erhålla grundläggande behörighet till högskolan har sökmönstret till gymnasieskolan 
ändrats. Andelen elever som söker yrkesutbildningar har kraftigt minskat i riket. Uddevalla har 
dock påverkats mindre av detta än många andra skolor. Orsaken finns bl.a. i att Uddevalla av trad-
ition har satsat på yrkesutbildningarna och har haft relativt stora volymer på många program, vil-
ket gjort att vi kunnat ha kvar utbildningar som andra tvingats lägga ner. Det har i sin tur gjort att 
eleverna sökt utbildningen i Uddevalla när den försvunnit i hemkommunen. Lokalbehovet påver-
kas också av införandet av lärlingsutbildningar. När andelen elever som går lärlingsutbildning ökar 
minskar behovet av specialsalar i skolan. 53 % av eleverna går på högskoleförberedande program 
och 47 % på ett yrkesprogram. 
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Generellt gäller att gymnasieskolan vid sidan volymförändringar har ett löpande behov av lokalan-
passningar som påverkas av hur eleverna väljer utbildningar. Behoven på ett program kan minska 
samtidigt som behovet ökar på ett annat. Ofta kan detta lösas inom befintligt lokalbestånd men 
det kan kräva lokalinvesteringar för ombyggnader. 
 
Tabell 15  Förteckning över befintliga gymnasieenheter  
 

Gymnasiehus  Program Antal elever  
Agneberg Ekonomi 

Samhällsvetenskap 
SPINT 
Handel och Administration 
Restaurang-Livsmedel 
Lärlingsutbildning (GLUAG) 
Introduktionsprogram 
Gymnasiesärskolan 

   916  ( 894) 
 
 
 
 
 
 
40 

Sinclair Estetiska programmet  
 

252  (264) 

Margaretegärde Introduktionsprogram (5 st) 
Lärlingsutbildning (GLU) 
 

297 
135 
Totalt 432  (549)   

Östrabo 1 Naturvetenskap 
Teknik 
Vård och omsorg 
Introduktionsprogram 

715   (738) 

Östrabo Yrkes Hantverksprogrammet (5 st) 
Bygg och anläggning 
El och energi 
Fordon och transport 
Industritekniska programmet 
VVS och fastighet 
Lärlingsprogram (GLU) 
Introduktionsprogram (IMY) 

 780 (730) 

Rimnershallen ??? Elitidrottsgymnasiet NUI 
 

?? 

Drottning Blanca 
 

Beteendevetenskap 
Ekonomi 
Försäljning och marknadsföring 
Sjukvård-omsorg-säkerhet 
Stylist 
Individuellt val Fotboll 

125  (134) 

Thorén Innovation School Innovationsprogram 
IT-program 

43  (35) 

 
Kommentar: ( 2017) 
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5.2  Elevprognos 2018-2028  samt kort- och långsiktiga behov 
 
Elevantalet i gymnasieskolan nådde sin högsta punkt 2007 och har därefter minskat med mer än 
1100 elever fram till 2014. Från och med 2015 ökar antalet elever igen. 
 
Tab 16 Elevantal i gymnasieskolan 2007-2017 
 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
4079 3911 3799 3591 3329 3087 2989 2976 3003 3297 3216 

 
 
  Tab. 17 Befolkningsprognos elever 16-18 år i Uddevalla 2018-2027  
 

Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
16 590 660 675 660 705 735 715 735 805 780 
17 610 605 670 685 670 710 740 720 740 805 
18 630 620 615 675 690 675 715 740 720 740 

Uddevalla 1830 1885 1960 2020 2065 2120 2170 2195 2265 2325 

externa 1344 1470 1529 1576 1611 1654 1693 1712 1767 1814 
Totalt 3174 3355 3489 3596 3676 3774 3863 3907 4032 4139 

 
  Tab. 18  Befolkningsprognos elever 16-18 år i Uddevalla 2018-2040   
 
Ålder 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2030 2035 2040 

16-18 1 865 1 925 1 995 2 050 2 085 2 365 2 430 2 560 2 655 

 
Kommentar: 
Kommunens långtidsprognos visar att antalet ungdomar beräknas fortsätta att öka även efter 
2027. Antalet uddevallaungdomar beräknas vara 235 fler 2022 och ytterligare 260 elever tillkom-
mer fram till 2027. Totalt beräknas en ökning med 495 uddevallaelever i gymnasieåldern fram till 
2027. Ser man ännu längre fram så beräknas ökningen fortsätta ytterligare och 2040 kan det vara 
ca 800 fler ungdomar än idag. Men det är mycket osäkert att göra så långtgående prognoser. 
 
Långsiktig utvecklingsplan för gymnasiet 2018-2028 
 
Uddevalla gymnasieskola har idag ca 43 % av sina elever från andra kommuner. Lokalplaneringen 
måste därför ta hänsyn till detta och behovet behöver utgå från hela elevunderlaget. Det är därför 
viktigt att även ta del av de andra kommunernas befolkningsprognoser. Hittills har beräkningarna 
visat att ungefär lika många elever kommer utifrån som från den egna kommunen. Prognoserna 
nu visar på en viss minskning och därför beräknas det komma färre elever från grannkommunerna. 
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 För gymnasieskolans del beräknas det tillkomma nästan lika många elever till från andra kommu-
ner, dvs en sannolik ökning med 900 elever även om man ser en viss befolkningsminskning i tre av 
våra ”upptagningskommuner (Färgelanda, Orust och Sotenäs). Idag kommer 7 % av eleverna från 
Färgelanda och Lysekil och 2 % från Sotenäs.  
 
Tab. 19 Befolkningsutvecklingen för 16-18 åringar i upptagningskommunerna 2018-2030 
 

kommuner 2018 2019 2020 2021 2022 2027 2030 ändring 2030 
Bengtsfors 280 288 311 315 310 331 320 40 114% 
Dals-Ed 143 152 153 158 150 148 144 1 101% 
Färgelanda 222 213 205 212 212 217 207 -15 93% 
Lysekil 448 433 438 431 451 473 468 20 104% 
Mellerud 304 315 312 299 286 328 335 31 110% 
Munkedal 344 330 324 330 339 351 380 36 110% 
Orust 483 446 430 422 458 425 461 -22 95% 
Sotenäs 239 214 211 208 203 215 207 -32 87% 
Strömstad 414 425 410 412 404 494 517 103 125% 
Tanum 366 359 381 382 387 437 424 58 116% 
Trollhättan 2063 2153 2196 2271 2256 2424 2450 387 119% 
Uddevalla 1836 1888 1961 2015 2061 2327 2366 530 129% 
Vänersborg 1361 1407 1423 1460 1479 1647 1630 269 120% 
Totalt 8503 8623 8755 8915 8996 9817 9909 1406 117% 
 
 
Diagram 4.  Befolkningsutveckling samt prognos för elever 16-18 år 2018-2027 
 

 
 
Kommentar: 
Uddevallas befolkning beräknas öka mest av samtliga kommuner med 29 % fram till 2030.  
Färgelanda, Orust och Sotenäs beräknas minska och de övriga kommunerna beräknas öka i varie-
rande grad..  
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Vilka utbildningar som påverkas, och därmed vilken typ av lokaler som behövs, är idag omöjligt att 
säga. Idag går 53 % av eleverna på ett högskoleförberedande program och 47 % på något av yrkes-
programmen. Yrkesprogrammen ställer generellt större krav på anpassade lokaler. Dock måste 
planeringen utgå från generella elevtal och anpassas efter hand som bilden klarnar. 
 
De ombyggnadsbehov som finns inom befintliga lokalytor redovisas inte här utan kommuniceras 
direkt med samhällsbyggnadsförvaltningen och lyfts fram i budgetdialogen. 
 
 
5.3  Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i gymnasiet 
 
Lokalbehovet i gymnasiet styrs av andra faktorer än i grundskolan. Nästan hälften av eleverna 
kommer från andra kommuner och deras val av Uddevalla Gymnasieskola hänger samman med 
tillgången till platser i de olika programmen. Lokalanpassningar har skett enligt den tidigare planen 
men när elevantalet nu kommer att öka måste lokalplanen för de kommande åren utvecklas. Detta 
gäller särskilt yrkesprogrammen där det kommer att krävas anpassningar av olika slag 
 
Det är av stor betydelse för verksamheten att lokalbehovet kan tillfredsställas inom nuvarande 
”campus-område”, dvs. stråket från Agneberg till Östrabo Yrkes. De lokaler som finns inom områ-
det som kan vara aktuella är fortsatt utveckling i Sinclair och kulturskolan (gamla flickskolan). 
Detta är hänsyn som måste tas i den övergripande lokalplaneringen i kommunen. Det handlar om 
två till fyra år fram i tiden när det kan bli aktuellt. 
 
Uddevalla gymnasieskola har ett mycket stort utbud av yrkesutbildningar och man arbetar aktivt 
för att kunna möta de olika branschernas behov av utbildad arbetskraft. Detta medför ett ökat be-
hov av anpassade lokaler, särskilt inom fordon och transportprogrammet, bygg och anläggnings-
programmet samt gymnasiesärskolan. 
 
5.4 Uppdrag gymnasieskolans lokaler 
 
Det fodras en särskild plan för att utreda gymnasieskolans lokalbehov de kommande åren och 
under 2018 pågår en särskild översyn av gymnasieskolans lokaler. En översiktlig inventering av lo-
kalerna i samtliga gymnasiehus ger nedanstående bild av gemensamma flaskhalsar.  
 
Utredningen kommer att redovisa respektive gymnasiehus lokaler, behov av anpassningar samt 
möjligheter att kunna öka kapaciteten för att möta den stigande efterfrågan tills ytterligare lokaler 
tillkommer. 
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Tab 20  Kartläggning av gymnasieskolans lokaler 

Gymnasiehus Behov 2019-2027                        

Gemensamma  
flaskhalsar 
 
 
 

 Idrottshallar 
 Matsalar 
 Klassrum som klarar mer än 32 elever 
 Studiemiljöer och uppehållsrum 
 Kan vi begränsa förstahandsvalet? (verksamhetsfråga) 

 

Lokalkategorier som 
har undersökts 
 
 
 
 
 
 

 Idrottshallar 
 Matsalar 
 Lektionssalar, specialsalar, grupprum, omklädningsrum 
 Studiemiljöer och uppehållsrum 
 Lärararbetsrum, 
 Ledning, administration, receptioner 
 Elevhälsa  

 
 
 
6. VUXENUTBILDNINGEN 
 
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i svenska för 
invandrare (sfi) samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningen följer inte det ”vanliga” läså-
ren utan det sker en kontinuerlig antagning under hela året. Vuxenutbildningen omfattar ca 3 600 
elever/år. 
 
Tabell 21  Förteckning över Vuxenutbildningens utbildningar 
 

Vuxenutbildningens kurser 
 

 
 Grundläggande allmänna kurser 
 Gymnasiala allmänna kurser 
 Lärcentrum 
 SFI svenska för invandrare 
 Särvux 
 Uppdragsutbildning 
 Yrkeshögskoleutbildning 
 Yrkesutbildning 
 Utbildningskontrakt 
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Vuxenutbildningens lokaler finns på I 17, i Margaretegärdeskolan och i Carolinen (Östrabo Yrkes).  
Om gymnasieskolan är svårare att planera än grundskolan så är vuxenutbildningen än svårare. 
Vuxenutbildningen påverkas kraftigt av beslut på nationell nivå inom utbildnings- och arbetsmark-
nadspolitiken. Kommunen har över lång tid haft en oförändrad budget(kommunbidrag) till vuxen-
utbildningen men 2017 har gjorts en engångssatsning på 5 mnkr. Det leder dock inte till att vuxen-
utbildningens volymer påverkas i någon nämnvärd omfattning eftersom de ersätter statsbidrag 
som verksamheten tidigare fått under en period. Om kommunen vill att vuxenutbildningen ska 
vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till behov arbetsmarknaden och politiska ambitioner på 
nationell och lokal nivå måste den politiska viljan och förmågan att lösa verksamhetens lokalsituat-
ion samordnas med volymbesluten. Någon prognos är omöjlig att lämna. 
 
De senaste årens stora invandring har lett till en kraftig ökning av undervisningen i svenska för in-
vandrare. Denna kommer att fortsätta öka trots att antalet nyanlända har minskat. Vuxenutbild-
ningen har inte ansvar för svenskundervisningen för vuxna asylsökande på samma sätt som grund-
skolan och gymnasieskolan har. Vuxenutbildningens ansvar börjar när beslut om uppehållstillstånd 
fattats. Därför kommer ökningen av SFI-undervisningen att fortsätta ytterligare en tid och vuxen-
utbildningen behöver öka sina lokaler på I17. Process kring det pågår redan. 
 
 
 
Ingela Haglund Hansson 
Utredare  
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1. Inledning 

  
1.1 Bakgrund 

 
Det har tidigare genomförts två utredningar omkring särskolan i Uddevalla kommun. Den 

första utredningen 2010 innebar en grundlig genomgång av särskolans innehåll, omfattning 

och organisering samt frågor om inkludering av särskolans elever. Den utmynnade i försla-

get att inrätta en central stödfunktion/sakkunnig kring särskolefrågor som också skulle an-

svara för beslut om mottagande i särskolan.  

 

Denna funktion inrättades inte förrän efter ytterligare en utredning 2013 som belyste frågor 

som underlag för beslut om mottagande i särskolan, möjlighet för föräldrar att välja skola, 

korttidstillsyn för ungdomar över 12 år enligt LSS, organisation samt resursfördelning. 

  

I vissa fall ledde förslagen till förändringar, i andra inte. Under det senaste året har utveckl-

ingen inom grundsärskolan lett till beslut om verksamheten som påverkat såväl skolenheters 

lokalisering och ledning som särskolans ekonomi. 

 

Inom förvaltningen har hållits ett par möten kring denna utveckling och vi ser att verksam-

heten behöver ses över igen i en samlad bedömning som tar hänsyn till elevers och föräld-

rars önskemål och krav, förutsättningarna för bemanning med legitimerad personal, lokal-

mässiga aspekter och verksamhetens finansiering och ekonomi. 

 

1.2 Uppdraget 

 
Utredaren har fått uppdraget av förvaltningschefen att, utifrån 2013 års utredning om särsko-

lan och utvecklingen sedan dess, uppdatera lägesbeskrivningen till dagens situation samt ge 

underlag inför beslut inom följande områden: 

 

1. Argument och förutsättningar för samt konsekvenser av en koncentrering av grundsärsko-

lans verksamhet till en plats (gäller ej individintegrerade elever). Aspekter som ska belysas:  

a. Total ekonomi för grundsärskolan 

b. Effekter för bemanning och ledning 

c. Lokaler 

d. Elev-/vårdnadshavarperspektivet (skolval, undervisningskvalitet, trivsel och trygg-

het, elevhälsa – hur gynnas bäst elevens lärande?) 

 

2. En bedömning av resursfördelningen till grundsärskolan 

3. Omvärldsbevakning ska göras – hur gör andra? Konsultera SPSM. 

 

De förslag som presenteras ska beakta elev-, föräldra-, medarbetar- och verksamhetsper-

spektiv. 
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1.3 Genomförande 

 
Utredningen har genomförts mot bakgrund av de tidigare utredningarna 2010 och 2013, do-

kumentstudier, intervjuer och en enkät till föräldrar med barn i grundsärskolan. 

 

Underlag har hämtats in från följande: 

 Elever i grundsärskolorna på Sommarhemmet och Norgården 

 Rektorer med ansvar för grundsärskolan 

 Personal inom grundsärskolan 

 Samordnaren för utredning/beslut om mottagande i grundsärskola 

 Elevhälsans chef, specialpedagoger, psykologer, kuratorer och skolsköterskor 

 Personal på förvaltningskontoret och grundskolekontoret 

 Verksamhetschef för grundskola/grundsärskola 

 Utvecklingsledare och specialpedagog för förskolan 

 Rektor för gymnasiesärskolan 

 LSS-handläggare vid socialförvaltningens biståndsavdelning 

 Telefonsamtal med SPSM 

 Studiebesök och samtal med rektorer för grundsärskolor i Varbergs och Trollhättans 

kommuner 

 Forskningsrapporter  

 

2. Nulägesbeskrivning av grundsärskolans verksamhet 
 

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan är skolformer som är anpassade för de elever som 

inte når grundskolans, respektive gymnasiesärskolans kunskapskrav därför att de har en ut-

vecklingsstörning. Grundsärskolan är organiserad under grundskolans verksamhetschef 

inom Barn och utbildningsförvaltningen.  

 

En samordnare, direkt underställd förvaltningschefen, ansvarar för utredning och beslut om 

mottagande i grundsärskola. Denna tjänst tillsattes efter utredningen 2013 där det framkom 

att det behövdes en funktion som är sakkunnig och som kan arbeta med att kvalitetssäkra 

processerna både inför beslut och vidare i skolgången för elever, vårdnadshavare och perso-

nal. Samordnaren arbetar även mot förskolan och gymnasiesärskolan.  

 

2.1 Förskoleklass 

 
Förskoleklassen är från och med nästa läsår obligatorisk i och med beslut om skolstart vid 

sex års ålder (skollagen 2010:800). Grundsärskolan har dock ingen egen förskoleklass utan 

beslutet innebär att alla barn som tillhör grundsärskolans målgrupp under ett läsår måste gå i 

en förskoleklass vid annan skolform än grundsärskolan (Prop. 2017/18:9 Skolstart vid sex 

års ålder). Flera remissinstanser har påtalat problematiken med upprepade skolformsbyten. 
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Dock menar man att barn som tillhör grundsärskolans målgrupp är en mycket heterogen 

målgrupp och att skolsystemet därför måste ha en rimlig flexibilitet. Många av eleverna har 

inga svårigheter att följa med sina jämnåriga från förskolan till förskoleklass för att därefter 

börja i grundsärskola, antingen som inkluderad elev i grundskolan eller i en grundsärskole-

klass. En sexåring som tillhör grundskolans målgrupp har möjlighet att få skolplikten upp-

skjuten ett år om barnet har en utvecklingsstörning som talar för det. Ytterligare ett alterna-

tiv är att eleven ska kunna börja i årskurs 1 i grundsärskolan redan som sexåring och därmed 

hoppa över förskoleklassen. Slutligen bör det även finnas en möjlighet för barnet att gå di-

rekt från förskolan till årskurs 1 i grundsärskolan som sjuåring. 

 

Den pedagogiska verksamheten i förskolan och förskoleklassen skall anpassas till alla barn 

och elever och det är viktigt att barn och elever som är i behov av extra stöd får det utifrån 

sina behov och förutsättningar. Det finns inga kunskapskrav eller krav på att barnet eller 

eleven skall uppnå en viss utvecklingsnivå vid en viss tidpunkt och därför görs inga sådana 

bedömningar av barnen eller eleverna. Det innebär att en utredning eller beslut om motta-

gande i grundsärskolan blir aktuell först när barnet börjar närma sig skolpliktig ålder. 

 

 

2.2 Grundsärskolans organisering och ledning 

 
Grundsärskolan är ett alternativ till grundskola för elever som bedöms inte kunna nå upp till 

grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen ska an-

passas efter varje elevs förutsättningar och behov. Det innebär att elever kan vara inskrivna i 

en grundsärskoleklass eller gå i en klass i grundskolan som inkluderad elev.  

 

Grundsärskolan omfattar elever i årskurs 1-9 och verksamhet bedrivs idag på fyra olika en-

heter i kommunen: 

 

 Stråketskolans träningsskola årskurs 1-9 

 Äsperödsskolans grundsärskola årskurs 1-6 

 Sommarhemsskolans grundsärskola årskurs 7-9 

 Norgårdenskolans grundsärskola årskurs 7-9 

 

Verksamheten är organiserad i tre olika rektorsområden. Stråkets träningsskola och 

Äsperöds grundsärskola har en gemensam rektor medan det är grundskolans rektorer på 

Sommarhemsskolan och Norgårdenskolan som ansvarar för sina respektive grundsärskolor.  

 

Alla tre grundsärskolorna är lokalintegrerade i grundskolor medan Stråkets träningsskola är 

en egen enhet. Det finns även elever i de tidigare skolåren som är inkluderade i grundskolor 

i kommunen. Stråketskolan och Äsperödsskolan har en gemensam rektor men fungerar som 

två enskilda enheter eftersom de ligger långt ifrån varandra. Samverkan består i att man har 

två gemensamma APT/år. 
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2.3 Grundsärskolans enheter 

 
Stråketskolans träningsskola årskurs 1-9 vänder sig till elever som har behov av det mest 

omfattande stödet till följd av funktionsnedsättningar. Eleverna är i regel väl kända innan de 

får plats på skolan vilket gör att man kan förbereda placeringarna. Lokalerna är i grunden 

väl anpassade för verksamheten men man är för många som vistas på skolan, bl a räcker inte 

ventilationen till. Inför ht 2018 fordras ytterligare lokaler. 

 

Äsperöd-Skansens grundsärskola årskurs 1-6. Grundsärskolan har bra lokaler som är in-

rymda i Äsperödsskolan. Lokalerna är väl anpassade för verksamheten. Det sker ett visst 

samarbete med Äsperöds grundskola med gemensamma aktiviteter under året som frilufts-

dagar, läsårsstart och avslut, författarbesök m m.. Man har gemensamma möten på skolan 

såsom husmöten, elevråd och krisgrupp. Fritidshemmen samarbetar under skolloven och vid 

vissa andra aktiviteter. Fritidspersonalen har pedagogisk planering tillsammans  

 

Sommarhemsskolan årskurs 7-9 Grundsärskolan Lagunens lokaler ligger inne i skolan 

nära arbetslag årskurs 7. Verksamheten minskades ht 2016 för att ge plats för grundskolele-

ver. Lokalerna upplevs inte särskilt anpassade till grundsärskola även om detta fanns med 

vid planeringen av den nya skolan. Man saknar grupprum, det finns bara två små klassrum 

och ett uppehållsrum för eleverna. Det finns inga små utrymmen när eleverna behöver gå 

undan. Samverkan med grundskolan består i att lärare i praktiskt-estetiska ämnen köps in 

från grundskolan. Habiliteringspersonalen som känner eleverna finns med under dessa lekt-

ioner för att hjälpa till och man samarbetar omkring eleverna. Annan samverkan med grund-

skolan består i att skolans ämnesövergripande arbete samt i gemensamma aktiviteter så som 

friluftsdagar, skolavslutning och vid skolbesök, t ex författarbesök. 2 elever ingår i det ge-

mensamma elevrådet och alla lärare på skolan ingår i gemensamma ämneslag och skolut-

vecklingsgrupper.  

 

Det sker inget utvecklat samarbete mellan klasser och det är heller inga elever som är inklu-

derade i grundskolan.  

 

Norgårdenskolan årskurs 7-9. Verksamheten startade höstterminen 2016 då Sommar-

hemsskolans grundsärskola minskades p g a att lokalbehovet för grundskolan ökade. Nor-

gårdenskolan har goda möjligheter att ordna bra lokaler.  Grundsärskolans lokaler består av 

2 salar, 4 mindre rum inkl. fritids och grupprum och kapprum. Man har en egen entré och en 

egen liten skolgård. Samverkan med grundskolan sker även här genom att lärare i praktiskt-

estetiska ämnen köps in från grundskolan. Lärarna upplevs viktiga då de har sina specifika 

ämneskunskaper. Flera av eleverna läser ”prest-ämnen” mot grundskolan och det är viktigt 

att ha grundskolans lärare som kan bedöma elevernas kunskaper. Habiliteringspersonalen 

fungerar som bryggor i undervisningen. Flera elever läser mot grundskolans kunskapskrav i 

skolans lokaler. Bl a läser två elever i årskurs 8 engelska i engelskalärarens lilla grupp. Lik-

som på Sommarhemsskolan har man gemensamma aktiviteter såsom skoljoggen, friluftsda-

gar, uppstartsdagar och vissa schemabrytande dagar. Personalen ingår med en represen-

tant/arbetslag dels i en skolövergripande samordningsgrupp och dels i elevhälsoorganisat-
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ionen med regelbundna möten. 2 elever ingår i skolans elevråd. Skolans lokaler används av 

alla elever på skolan inkl uppehållsrum, biljard och café.  Eleverna har sina kamrater i den 

egna klassen. 

 

2.4 Personal 

 
Personalen i grundsärskolan består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger, habiliterings-

personal, stödassistenter och elevassistenter. Utöver den egna personalen köper grund-

särskolan in lärartjänster i praktiskt-estetiska ämnen från grundskolan. Totalt omfattar verk-

samheten 106 tjänster, fördelade under skoldagen och i fritidshem/korttidstillsyn.  

 

Tabell 1  Personal i grundsärskolan (dec 2017) 

 

Enhet  Antal  

elever 

pedagoger Övrig personal 

i skolan 

Personal i 

fritids 

”Prest-lärare” 

i grundskolan 

Stråket 35 10,5 30,0 29,5 0,2 

Äsperöd 21 3,0 8,0 9,4 0,8 

Sommarhemmet 14 3,0 2,6 1,65 1,25 

Norgården 13 2,0 2,0 2,0 0,97 

Totalt  83 18,5 42,6 42,55 3,22 

 

Kommentar: 

Totalt finns det 105,9 tjänster inom grundsärskolan. Av dessa är 18,5 pedagoger och 85,15 

övrig personal. 3,22 tj lärare i praktiskt-estetiska ämnen köps in från grundskolan.  

Övrig personal består av flera personalkategorier; habiliteringspersonal, stödpedagoger, 

stödassistenter, studiehandledare och elevassistent. Den övriga personalen har både tillsvi-

dare- och visstidanställningar. 

 

Lärare 
För att vara behörig att undervisa i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan krävs speciallä-

rarexamen med inriktning mot utvecklingsstörning. Dessutom krävs förskollärar- eller lä-

rarexamen eller motsvarande. Man kan även bli behörig om den behörighetsgivande examen 

omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning. 

 

Tab 2: Lärare i grundsärskolan 2013-2016 (Skolverket SIRIS) 

 

Grundsärskolan 
Uddevalla  Riket totalt 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

Lärare (heltidstj), andel (%) med ped.högskoleex. 84 92 81 78 88 88 88 85 

Lärare (heltidstj), andel (%) med specialpedag.utb 20 26 35 29 30 30 29 29 

Lärare (heltidstj), andel (%) med tillsvidareanställn. 71 84 99 83 91 91 91 90 

Lärare, antal heltidstjänster 18 15 14 24 2538 2476 2536 2633 

Lärare, antal personer 32 26 21 38 4317 4204 4216 4367 

Lärartäthet, antal elever per lärare (heltidstj.) 2,9 3,7 5,1 2,2 3,2 3,4 3,9 3,8 
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 År 2016 var andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning 78 % jämfört med 85 % 

i riket och andelen har minskat jämfört med tidigare år. 

 När det gäller lärare med specialpedagogisk högskoleutbildning har Uddevalla samma 

andel som riket 29 %. 

 Andelen tillsvidareanställda lärare är lägre i Uddevalla, 83 % jämfört med 90 % i riket.  

 Däremot är lärartätheten är högre. 2,2 elever/lärare jämfört med riket 3,8 elever/lärare.  

 38 personer (24 heltidstjänster) arbetar inom grundsärskolan. Detta är en ökning från ti-

digare år. 

 

Övrig personal som inte är lärare 

Den vanligaste benämningen på övrig personal inom grundsärskolan i Uddevalla är habilite-

ringspersonal. Detta är olyckligt eftersom benämningen för tankarna till vård och omsorg 

snarare än till utbildningsverksamhet som ju grundsärskolan är. I båda tidigare utredningar-

na (2010, 2013) har frågan om vad som är skillnaden mellan elevassistent och habiliterings-

personal behandlats. Båda utredarna har förordat att benämningen habiliteringspersonal ej 

bör användas eftersom den är en benämning som innebär stöd i habiliteringsarbetet och kan 

innefatta flera olika yrkesroller i habiliteringsverksamheten. I utredningen framkommer att 

habiliteringspersonalen har en viktig roll i att stödja i undervisningen. De känner eleverna 

och kan hjälpa både eleverna och lärarna i undervisningen. 

 

Särskola är en skolform och finns inom utbildningsväsendet. Numera finns två nya utbild-

ningar som används inom socialtjänsten och som bättre stämmer överens med uppdraget 

inom grundsärskolan:  

 

 Stödassistent Gymnasieutbildning. Vård och omsorgsprogrammet specialisering ”funkt-

ionsnedsättning” eller Barn och fritid med inriktning socialt arbete eller pedagogiskt ar-

bete. Alternativt att man läst om funktionshinder i det programgemensamma kursutbudet 

på Vård- och omsorgsprogrammet.   

 

 Stödpedagog Eftergymnasial utbildning inom området funktionsnedsättning. Minst 200 

yh-poäng eller 60 högskolepoäng 

 

Kompetensutveckling 

Grundsärskolans lärare ingår i grundskolans gemensamma kompetensutveckling Motorvä-

gen med fokus på bedömning för lärande, IKT, hållbar utveckling, språk- och kunskapsut-

vecklande arbetsätt, trygghet och studiero samt Skolverkets Mattelyft och Läslyft. Oftast in-

går man i grupper tillsammans med grundskolans lärare. 

 

Under läsåret 2016/2017 deltog alla lärare i grundsärskolan i en egen grupp inom Läslyftet. 

Det kollegiala lärandet stod i fokus. Utbildningen upplevdes mycket positivt och utveck-

lande både innehållsmässigt och att den riktades mot grundsärskolan specifikt. Det finns 

önskemål om att fortsätta att utveckla det kollegiala lärandet mot grundsärskolans specifika 

kunskapsområde. 
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Det framkom också ett stort behov av få fortsätta att träffas för att prata om, bl a överläm-

ningar, bedömningar, extra anpassningar, material m m. Man efterlyste därför fortsatta ge-

mensamma studiedagar samt egna träffar 2 ggr/termin. 

 

Habiliteringspersonalen har deltagit i en mycket omfattande kurs i specialpedagogik (Kun-

skapsförbundet) inom Trestad under 1,5 år. Man upplevde dock att utbildningen hade en för 

låg nivå vilket inte var bra. Detta läsår får man handledning av elevhälsans specialpedagog 

och kurator. 

 

Fritidspersonalen ingår i fritidshemmens gemensamma kompetensutveckling. 

 

 

2.5 Elever 

 
Antalet elever har förändrats under de 10 senaste åren. Efter Skolinspektionens kritik 2011 

av i handläggning inför beslut om inskrivning samt ändringen i skollagen (2010) som inne-

bar att elever med autism och autismspektrumtillstånd inte länge tillhör personkretsen, har 

antalet elever minskat. Efter 2013 ökar antalet elever igen till följd av befolkningsökningen. 

 

Tabell 3: Elever i grundsärskola 2007-2017(Skolverket SIRIS) 

       

 

     
Grundsärskola 

Uddevalla    ? 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ht 2017 2026 

Antal elever i huvudman-
nens skolenheter 107 105 105 95 107 79 59 61 70 54 88 

 
100 

Elever, andel (%) i trä-
ningsskolan 18 21 16 16 15 22 54 46 41 57 40 

 

Elever, andel (%) integre-
rade i grundskolan 15 21 19 17 33 32 14 11 6 6 5 

 

 

Kommentar: 

Antalet elever i grundsärskolan väntas öka de kommande åren till följd av befolkningsök-

ningen. 

Efter 2014 har antalet individintegrerade elever minskat betydligt. 

 

Elever i grundsärskolan idag 

I januari 2018 är sammanlagt 83 elever inskrivna vid någon av grundsärskolans fyra enheter 

och 5 elever är individintegrerade i grundskolor, dvs totalt 88 elever är inskrivna i grund-

särskolan.  
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Tabell:4   Elever i grundsärskola dec 2017 

 

Enhet Åk F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 

Ökning 

fr vt-17 

Stråkets träningsskola 1-9 0 3 8 1 9 4 3 1 2 4 35 5 

Gr-sär Äsperöd-Skansen 1-6 0 0 2 2 4 4 8 1 0 0 21 4 

Norgårdens gr-särskola 7-9 0 0 0 0 0 0 0 5 6 2 13 3 

Sommarhem gr-särskola 7-9 0 0 0 0 0 0 0 2 2 10 14 -2 

Individintegrerade 1-9    1 1   1 1 1 5  

totalt antal inskrivna 

elever 

 

0 3 10 3 14 8 11 10 11 17 88 

 

12 

 
Kommentar 

Antalet elever har ökat med 9 elever jämfört med vårterminen 2017.Två av eleverna på 

Sommarhemmet och Äsperöd-Skansen är skrivna i andra kommun men de har sin skolgång i 

Uddevalla.  

 

Det finns även särskilda undervisningsgrupper på Stråket och på Sommarhemmet för grund-

skolelever med stora behov i regel under tiden som en utredning pågår. 

 

 

Diagram 1: Andel elever i grundsärskola och träningsskola 

 

 
 

Kommentar 

Andelen elever som går i grundsärskolan och i träningsskolan skiljer sig åt i årskurserna. 

Antalet elever i träningsskolans högre årskurser kommer att öka de kommande åren då det är 

många elever särskilt i åk 2 och 4. Befolkningsökningen i kommunen ger också skäl att anta 

att det kommer fler elever till både träningsskolan och grundsärskolan. Det är viktigt att ha 

en beredskap för ökningen. 
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Tabell:5  Elevernas fördelning i grundsärskola och träningsskola okt 2017 

 

Årskurs Antal elever Varav i  

träningsskola 

Varav i  

grundsärskoleklass 

1-3 16 77 % 23 % 

4-6 32 50 % 50 % 

7-9 35 20 % 80 % 

1-9 83 42% 58% 

 

2.6 Skolskjuts 

 
Merparten av grundsärskolans elever åker taxi till skolan. Totalt 60 av de 83 eleverna åker 

skolskjuts till och från skolan eller fritids.  

Stråketskolan 29  

Äsperöd 10 

Sommarhemmet  7 

Norgården  14 

 

Av eleverna är det ca 15-20 som åker skolskjuts till och ifrån fritids/Kortis på mornar och 

eftermiddagar. Nästan alla elever samåker och f n är det bara 4 elever som åker ensamma.  

Övriga 23 elever åker med föräldrar, har busskort eller går själva till skolan. Eleverna bor i 

olika bostadsområden i kommunen och Västtrafik som samordnar skolskjutsplaneringen. 

 

 

2.7 Fritidshem och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

 
Fritidshem vänder sig till barn i grundskolan och grundsärskolan t o m vårterminen i årskurs 

6, dvs det år man fyller 13 år. Ungdomar över 12 år med en funktionsnedsättning har rätt till 

Korttidstillsyn som är en fortsatt fritidsverksamhet före och efter skolan samt under skollov 

enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387). Det är vård-

nadshavaren som ansöker om korttidstillsyn hos socialförvaltningens LSS-handläggare. 

 

Tabell 6: Elever i grundsärskola med plats i fritidshem och korttidstillsyn (Kortis) 

Enhet  6 -9 år 10-12 år 13-16 år Totalt 
Norgårdenskolans Korttidstillsyn särskola   3 3 
Sommarhemsskolans Korttidstillsyn särskola   6 6 
Stråketskolans Korttidstillsyn   6 6 

Stråketskolans fritidshem 11 6  17 

Äsperöds Fritidshem särskola 2 5  7 

Inkluderade elever i grundskolans fritidshem 1 1  2 

Samtliga elever i grundsärskolans fritids-

hem och korttidstillsyn 
14 12 15 41 
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Kommentar: 

I september 2017 fanns ”LSS-beslut” för 15 elever över 12 år som är inskrivna i Kortis.  

Elevernas närvaro varierar mycket mellan enheterna. På Äsperöd är eleverna ofta inte på fri-

tids mer än ca 1 dag/vecka medan Stråkets fritids och Kortis som har mycket hög närvaro.  

Fritidshemmen öppnar kl 06.00 och stänger ca kl 18.00 och verksamheten pågår före och ef-

ter skoldagen samt under lovdagar. Varje fritidshem bedriver sin egen verksamhet och sam-

verkar inte med andra, med undantag av Äsperöd där man samverkar och gör saker tillsam-

mans med grundskolans fritids, oftast på skolloven.  

 

 

2.8 Elevhälsa  

 

Elevhälsan är organiserad i sammanhållna elevhälsoteam omkring skolorna i ett område. Det 

innebär att Norgårdenskolan och Sommarhemsskolan har en gemensam elevhälsa för hela 

enheterna med grundskolan, grundsärskolan och flexgrupperna.  

 

Norgården  Sommarhemmet 

Specialpedagog 1,20 tj  1,00 tj 

Kurator 1,00 tj  1,00 tj 

Skolsköterska  1,00 tj  1,00 tj 

 

Stråkets träningsskola och Äsperöds grundsärskola har en gemensam elevhälsa för skolorna. 

Den består sammanlagt av 1,35 tj varav  

0,80 tj Specialpedagog 

0,30 tj Kurator 

0,25 tj Skolsköterska 

 

Alla skolor i kommunen har även tillgång till psykolog, logoped och talpedagog.  

   

 

3. Samordning omkring utredning och beslut om placering 

 
Tjänsten som samordnare för utredning och beslut om mottagande i grundsärskolan inrätta-

des 2014 som ett resultat av 2013 års utredning. Mottagandet i grundsärskolan är ett myn-

dighetsbeslut och samordnaren fattar beslut (SL 2010:800) på delegation från Barn- och ut-

bildningsnämnden.  Samordnaren är sakkunnig och arbetar även mot förskolan och gymna-

siet, därav är tjänsten underställd förvaltningschefen. Målet är att så tidigt som möjligt upp-

täcka barnen för att inleda processen. Särskilt när det gäller barn som kommer att börja i trä-

ningsskolan är detta viktigt för att slippa olyckliga skolbyten.  

 

Samordnaren har möten med elevhälsan en gång/år och dess professionsgrupper en gång/år. 

Hon möter rektorer och lärare vid behov och likaså vårdnadshavare vid behov. 
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En utredning grundas i fyra bedömningar; medicinsk, pedagogisk, psykologisk och en social 

bedömning. Det är elevhälsan som ansvarar för att göra bedömningarna. Till följd av elev-

hälsans brist på resurser sker det fördröjningar i utredningsprocesserna. Det kan i sin tur leda 

till förseningar i skolbyten och att skolplaceringar inte kan förberedas i så god tid som möj-

ligt. Samordnaren samarbetar med alla rektorer i samband med utredningar.  

 

Det finns motsvarande samordnartjänster i andra kommuner men ingen fattar besluten om 

inskrivning i grundsärskolan utan detta ligger på förvaltningschef eller verksamhetschef att 

besluta. I andra kommuner finns även referensgrupper vilket saknas i Uddevalla. Grupperna 

består av en person/elevhälsoprofession samt ibland skolöverläkare. Referensgrupperna som 

är rådgivande, granskar och analyserar elevhälsans utredningar och fungerar även som stöd-

jare i besluten.  

 

När det gäller måluppfyllelsen strävar samordnaren efter att följa upp skolplaceringen och 

kursplanebeslutet på individnivå både mot elev och vårdnadshavare tillsammans med ansva-

rig rektor/elevhälsa/lärare. På organisationsnivå är det grundskoleledningen som ansvarar 

för detta.  

 

Samordnaren ser fördelar med en sammanhållen grundsärskola/träningsskola om den ligger 

tillsammans med en åldersadekvat grundskola. Det är viktigt för eleverna, och även vård-

nadshavarna, att få finnas i en skolmiljö med jämnåriga. Detta är också en möjlighet för ele-

ver som har möjlighet att nå kunskapskraven i grundskolans läroplan att kunna göra detta. 

Det är viktigt att eleven fortsätter att utmanas. För vårdnadshavare och elever är det en skill-

nad i att säga att man går på t ex Norgårdenskolan istället för att säga att man går på särsko-

lan. 

 

En samlad grundsärskola innebär även att det är lättare att skapa en organisatorisk närhet 

mellan lärarkollegor vilket gynnar verksamhetens utveckling. Att vara långt ifrån varandra 

som idag gör att de kontakterna försvåras. Det är viktigt att det finns kontinuitet i lärartjäns-

terna och att det är attraktivt att arbeta i verksamheten. Det tar lång tid för en lärare att 

kunna bedöma en elevs förmåga. 

 

Ytterligare en aspekt är att elever som har förmåga ska kunna få lära sig att hantera den so-

ciala miljön som liknar det normala samhället. Efter skolan skall de komma ut i ett samhälle 

som inte är anpassat till utvecklingsstörning.  

 

Utredning inför och beslut om placering inom grundsärskolan har mycket stor betydelse för 

elev och vårdnadshavare. Det är viktigt att processen är grundlig och rättssäker och att de in-

satser som sedan beslutas bidrar till att eleven får så bra möjligheter i sin utveckling som 

möjligt. Avsikten med barn och utbildningsnämndens beslut att inrätta tjänsten som sam-

ordnare har varit att garantera detta. Samordnarens roll är viktig i relation till rektorerna. De 

skall kunna känna sig trygga med att någon håller ihop processerna och säkrar besluten. 

Därför måste det finnas en dialog mellan samordnaren och rektorerna eftersom alla skolor 

kan komma ifråga om en elev skall integreras i grundskolan.  
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Utredningen visar att det ibland finns en osäkerhet om vem som ska ta initiativ inför en pla-

cering och om en skola har lediga platser eller inte. Vidare försvåras skolans planering och 

förberedelser inför en placering på grund av att utredningstiden ofta är lång, något som även 

samordnaren upplever.  

 

En grundläggande otydlighet finns i och med att verksamhetschefen är ansvarig för grund-

särskolan medan samordnaren är underställd förvaltningschefen. Det är viktigt att rektorerna 

är trygga med samordnarens roll och uppdrag. Grundsärskolerektorerna efterlyser även re-

gelbundna nätverksmöten där man tillsammans skulle kunna lyfta grundsärskolans specifika 

frågor. Önskemålet är att samordnaren håller samman detta.  

 

 

4. Övergångar rörande förskola-grundskola-grundsärskola-  

   gymnasiesärskolan 
 

4.1 Övergång från förskolan till grundskola/grundsärskola 
 

Oftast uppdagas svårigheter när barnet skall gå vidare till förskoleklass. Förskolan tar kon-

takt med samordnaren och i samarbete med henne påbörjas en specialpedagogisk kartlägg-

ning med fokus på miljö och grupp. Förskolorna gör inga egna utredningar. Om barnet be-

döms kunna tillhöra särskolan samråder man med vårdnadshavarna om vad som blir bästa 

placeringen för barnet. Det kan vara att stanna kvar i förskolegruppen ytterligare ett år, gå 

vidare till förskoleklass eller om det är uppenbart att barnet tillhör särskolan få en placering i 

särskolans årskurs 1 och sedan gå ytterligare ett år i årskurs 1. 

 

För att övergången till förskoleklass skall fungera väl är det viktigt att förskolan börjar tänka 

tidigt och gör pedagogiska kartläggningar. Avgörande är att det finns mycket delaktighet för 

vårdnadshavare och att man noga ser över vilka alternativ som finns. Vidare att man skapar 

tidiga kontakter med möjliga skolor och förbereder personalen kompetensmässigt. Den cen-

trala frågan är vad är bäst för barnet? 

 

Om barnet stannar kvar i förskolan är det viktigt att förskollärarna får kompetensutveckling 

och handledning för att barnets utveckling och lärande. Likaså vore det positivt om någon av 

förskolans pedagoger kan följa med till skolan och introducera barnet för att ”säkra över-

gången”. 

 

Förskolans uppfattning om att samla grundsärskolan till en enhet 

I intervjun framkommer att man kan se att en samlad grundsärskola under en rektor skulle 

kunna verka för en bättre likvärdighet för förskola och skola. Skolan bör ligga i en vanlig 

grundskola och vara planerad för alla. En samlad grundsärskola ger ökad kompetens hos 

personal och ledare. Det kan bli en mera attraktiv arbetsplats som har en profession både 

inom det pedagogiska och det specialpedagogiska området (nedtonad omsorg).  
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En risk som förskolan kan se är att närhetsprincipen försvinner när eleverna åker skolskjuts. 

Samt att det vore olyckligt om grundsärskolan skulle finnas i en egen separat byggnad. 

 

 

4.2 Övergång från grundskolan till grundsärskola 

 
Det vanligaste är att eleven går i sin hemskola under de första skolåren och skrivs in i 

grundsärskolan någon gång i årskurs 3/4/7 då kunskapskraven ofta blir för svåra att uppnå. 

Detta innebär att åldersfördelningen hos de inskrivna eleverna förskjuts uppåt. 

  

Övergången mellan årskurs 6 och årskurs 7 är idag otydlig eftersom eleverna också byter 

skola. Det innebär att elever kan komma både från Äsperödsskolan och från någon av 

grundskolorna. Ytterligare en komplikation uppstår när skolor till följd av lokalbrist organi-

seras om till åk F-5 respektive åk 6-9.  

 

Norgårdenskolan saknar en ”agenda” för övergången och eftersom det finns två alternativ 

för åk 7-9 så är det svårt att förbereda sig inför en placering. Alla övergångar är kritiska 

moment och här är det extra viktigt att ha tidiga kontakter för att kunna ta emot eleven på 

bästa möjliga sätt. 

 

Sommarhemsskolan samarbetade tidigare med Äsperöd och det finns en struktur för över-

gångarna. Men även här upplevs oklarheter och man saknar kunskap och information om 

eleverna. Man saknar även en ledningsfunktion som vet hur verksamheten på båda enheter-

na ser ut.  

 

Rutinerna vid övergången styrs av elevens behov och innebär att: 

 Vårdnadshavarna besöker själva skolan 

 Vårdnadshavarna besöker skolan tillsammans med eleven 

 Sommarhemsskolan besöker Äsperödsskolan 

 Äsperödsskolan besöker Sommarhemsskolan 

 
 

4.3  Övergång från grundsärskolan till gymnasiesärskolan 
 

Inför övergången från grundsärskolan till gymnasiesärskolan tas det tidiga kontakter mellan 

gymnasiesärskolans biträdande rektor och rektorer, elevhälsa och studievägledare på grund-

särskolorna. Gymnasiesärskolan scannar av hela regionen eftersom eleverna kommer från 

flera kommuner. Det finns bra rutiner och samordnaren kommer bara in om det är elever 

som uppdagas sent, inte är färdigutredda, kommer från friskolorna eller flyttar in sent till 

kommunen.  

 

Det förekommer inget regelbundet samarbete mellan grundsärskolan och gymnasiesärskolan 

även om viljan finns. Försök att samla till gemensamma träffar har misslyckats eftersom det 

är svårt att samla så många rektorer. 
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Gymnasiesärskolans uppfattning om att föra samman grundsärskolan till en enhet 

Gymnasiesärskolan kan se uppenbara samordningsvinster med en samlad grundsärskola. Det 

leder till ökad tydlighet i ledningsstruktur och i kanalerna in till varandras skolor. Tidigare 

fanns tankar om att dela upp gymnasiesärskolan och lägga ut på de olika programmen. Detta 

genomfördes ej eftersom det ansågs att gymnasiesärverksamheten kräver ett annat rektors-

kap. Man måste kunna bevaka andra områden och som rektor vara kunnig och insatt i verk-

samheten för att kunna leda och följa detta. Man ser fördelar i samverkan mellan studie-

handledare. Kompetensutveckling kan samordnas och det är lättare att bevaka bra fortbild-

ningar.  

 

Gymnasiesärskolan har ett samarbete med socialtjänsten och det händer att elever hamnar i 

riskfyllda situationer redan i årskurs 8-9. En samlad grundsärskola ökar möjligheten för att 

samverka och jobba tillsammans. Likaså i korttidstillsynen, Kortis (LSS 1993:387). 

 

Sammanfattningsvis så är alla övergångar, oavsett var de sker, kritiska moment och fodrar 

särskild omsorg och planering från både avlämnande och mottagande ”stadium”). 

 

 

5. Grundsärskolans budget och resursfördelning 

 
Grundsärskolans budget 

Grundsärskolan har idag en traditionell rambudget. Det är en ettårsbudget och oavsett vilka 

förändringar som uppstår under året så tillskjuts inga nya pengar. I budgeten ingår både 

kostnader och intäkter (interkommunal ersättning, IKE).  

 

Grundskolans budget baseras på elevpengsystem vilket inte är tillämpbart för grundsärsko-

lan, då bedömningen är att detta skulle slå för hårt mot verksamheten. En förutsättning vore 

i så fall att det finns olika graderingar beroende på elevens behov. Dock är grundsärskolans 

verksamhet så liten i omfattning och det fodras en grundorganisation oavsett elevantal. En 

annan budgetmodell är att ha ett fast och ett rörligt belopp för att kunna anpassa verksam-

heten vid elevförändringar.  

 

Det finns svårigheter med att förutse hur många barn som beräknas tillkomma. Elever 

kanske inte skrivs in i grundsärskolan så som planerat, eller så kommer elever från andra 

kommuner, antingen genom inflyttning eller till ett HVB-hem. Grundsärskolans budget om-

fattar endast elever som är inskrivna i grundsärskolan. Så länge eleven tillhör grundskolan 

utgår grundbelopp (elevpeng) och tilläggsbelopp. När eleven skrivs in sker ingen ekonomisk 

reglering utan pengarna stannar kvar inom grundskolan Detta täcker inte kostnaden för ele-

ver som under utredningstiden är placerade på Stråketskolan i ”särskild undervisnings-

grupp”. Budgetsystemet är inte konstruerat för detta och skulle behöva ses över. 

 

Budgetramen bör anpassas för att elevantalet varierar lite uppåt och neråt. 



 

 

 

 
 
 

 17 (36) 

 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

 

Korttidstillsyn ”LSS-fritids” 

Korttidstillsyn (LSS 1993:387) är fritidsverksamhet för ungdomar över 12 år med funkt-

ionsnedsättning. Socialförvaltningen ansvarar för utredning och beslut om plats och Barn 

och utbildning har budget och kostnadsansvar för verksamheten (Statsbidragsbestämmelse 

1998). Korttidstillsynen finansieras inom fritidshemsverksamheten och kostnaden för 2017 

uppgick preliminärt till 4,5 mkr. Jämfört med budget beräknas ett underskott om 1,1 mkr.   

Idag finns verksamheten vid tre enheter; Stråket, Sommarhemmet och Norgården och omfat-

tar sammanlagt 15 ungdomar.  

 
Interkommunal ersättning (IKE) 

Uddevalla har egna elever som är placerade i andra kommuner och andra kommuner har 

elever som är placerade i vår kommun. IKE bygger på en överenskommelse som baseras på 

kommunallagens självkostnadsprincip och kostnaden är beroende på kommunen förmåga att 

organisera ett mottagande av eleven (Skollagen 2014:458). 

 

I juni 2017 var 3 Uddevalla-elever placerade i andra kommuner (Göteborg, Herrljunga och 

vid Vänerskolan). Samtidigt har 3 elever från andra kommuner plats i vår grundsärskola. 
 

Planeringsförutsättningar för budgetprocessen 

Grundsärskolans budget för 2017 uppgick till 29,6 mkr och beräknas göra ett underskott 

med 2,6 mkr till av elevökningen under året. Antalet elever i grundsärskolan beräknas fort-

sätta att öka de kommande åren till följd av att hela befolkningen ökar. 2026 beräknas ca 

1200 fler elever i grundskolan jämfört med 2017 och det innebär att antalet elever i grund-

särskolan sannolikt ökar från dagens 87 inskrivna elever till ca 100 elever. Därför är det vik-

tigt att använda befolkningsprognoserna för att planera verksamheten. Budget för 2018 upp-

går till 33,8 mkr, dvs med ökning med 4,2 mkr jämfört med 2017 för löne- och volymök-

ningar. 

 

Oavsett om grundsärskolan organiseras till en enhet eller ej så är bör rutiner ses över och om 

möjligt förbättras. Det handlar om att ha uppsökande kontakter med förskolan så att man ti-

digt kan förutse och planera för kommande elever.  Likaså att det finns tydliga rutiner för 

övergångar mellan förskola-grundskola-grundsärskola och gymnasiesärskola. Vidare bör 

möjligheterna till inkludering i grundskolans tidigare år ses över. Det är resurseffektivt men 

man måste ha särskilda rutiner och system för detta så att barnen kan ha det bra och vara 

med. Korttidsverksamheten för ungdomar över 12 år är idag kostsam då det är få inskrivna 

ungdomar vid respektive enhet.  

 

Grundsärskoleverksamheten fordrar anpassade lokaler, särskilt för träningsskolan. Med 

tanke på att antalet elever väntas öka de kommande åren är det viktigt att planera för ett ef-

fektivt lokalutnyttjande. Det är även förenat med extra kostnader att ha ofta dyra hjälpmedel 

och anpassningar i flera lokaler. Genom att alla är på samma enhet kan man köpa in hjälp-

medel och ha på skolan. Det vore en ekonomisk vinst. 
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Sammanfattning 

Grundsärskolan är en liten verksamhet jämfört med hela grundskolan och rambudgetsyste-

met ger ingen flexibilitet vilket gör att det är svårt att beräkna budget. Andra modeller såsom 

elevpeng, fast/rörlig del, eller belopp utifrån graden av funktionsnedsättning har inte be-

dömts realistiska. Med tanke på att elevantalet väntas öka de kommande åren är det viktigt 

att se över kostnadseffektiviteten. Ur ett ekonomiskt perspektiv finns det argument för att 

samla verksamheten. Det skulle ge ett helhetsansvar för ekonomin med samlade resurser. 

Man kan skapa samordningsmöjligheter för personal, lokaler, fritids/Kortis, hjälpmedel, 

skolskjuts, läromedel m m.  

 

En konsekvens är dock att tillgängligheten minskar om hela grundsärskolans verksamhet 

koncentreras till ett skolområde. 
 

 

 

6.  Effekter för bemanning och ledning   

 
6.1 Grundsärskolerektorernas uppfattning om att samla grundsärskolan till en  

      enhet 
 

Grundsärskolerektorerna ser fördelar med en samlad grundsärskola som ligger tillsammans 

med en åldersadekvat grundskola. Samtliga rektorer upplever nackdelar med att verksam-

heten som idag är förlagd på fyra platser i kommunen. Man upplever organiseringen både 

tungarbetad och splittrad och det är svårt att se en röd tråd.  Organiseringen ger en liten flex-

ibilitet och man har små möjligheter att kunna använda personalen effektivt. Det är dyrt och 

sårbart att man vid vakanser alltid måste sätta in vikarier istället för att kunna omfördela 

personal eller elever. 

 

Idag finns det inga formella forum för grundsärskolerektorerna att träffas eller för hur olika 

uppdrag skall genomföras. Man ser också att den pedagogiska verksamheten blir lidande av 

att man är splittrad på flera små enheter. Utvecklingsmässigt är det svårt att få en bra dyna-

mik i personalgrupperna när man är få som kan utmana varandra. Det sker heller inte något 

utbyte mellan enheterna.  

 

Under läsåret 16/17 har man kunnat samla grundsärskolans personal i kompetensutveckling 

genom Läslyftet för grundsärskolorna. Detta utvecklade det kollegiala lärandet och upplev-

des mycket positivt. Det vanliga har annars varit att grundsärskolan har deltagit i grundsko-

lans kompetensutveckling men man behöver också kompetensutvecklingen inom grund-

särskolan.  

 

De biträdande rektorerna på Norgården och Sommarhemmet har inlett ett samarbete och 

startat vårterminen 2018 med en gemensam träff där lärarna och de övriga personalen har 

kunnat utbyta erfarenheter med varandra. Detta upplevdes väldigt positivt och kompetensut-

vecklande. Man kommer nu att askultera hos varandra. 
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Ledning  

Rektorerna anser att grundsärskolan ska ha egen rektor som är kunnig i styrdokumenten för 

både grundskola och grundsärskola. Man ser en risk idag att grundsärskoleverksamheten 

”försvinner” när den organiseras tillsammans med grundskolan. Å andra sidan är också ris-

ken att grundsärskolan kan bli en ”självstyrande grupp” på gott och ont. Grundsärskolans 

personal upplever även att mycket litet av t ex stödmaterial från Skolverket är anpassat till 

grundsärskolan. Det är dock en egen verksamhet som är lika viktig att vara insatt i som 

grundskolans. 

 

Elevsyn  
Det är viktigt att elever som kan inkluderas i grundskolan får möjlighet till detta. Det gäller 

främst när skolan flaggar för att det redan i årskurs 1 finns elever som väntar på utredning. 

Då måste de få stöd så att eleven kan vara kvar till årskurs 3. De elever som detta inte blir 

gynnsamt för ska inte ens behöva vara i miljöer där de inte kan få något utbyte utan barnets 

behov måste få styra. Det finns forskning som talar för att det finns ett för stort omvård-

nadsperspektiv inom särskolan. Detta är viktigt att utmana, lärande sker hos alla elever och i 

alla åldrar. 

 

Fritidshem och korttidstillsyn över 12 år  
Alla enheterna har sin egen fritidsverksamhet idag. Det är få elever som inskrivna i ”Kortis” 

och verksamheten är dyr och ineffektiv. Enheterna har 3-6 inskrivna elever men i praktiken 

är det färre elever som är närvarande på dagarna. Stråket har en högre närvaro. Det är svårt 

att skapa en bra och utvecklande verksamhet med för få ungdomar. Ett samarbete med fri-

tidsgårdarna vore positivt så att ungdomarna kommer utanför skolan.  Vissa ungdomar är 

ganska isolerade och beroende av föräldrarnas aktiviteter och behöver få träffa andra ung-

domar på fritiden. 

 

Rektorernas argument för en samlad grundsärskola 

Det blir lättare att möta gränselever mellan grundsärskola-grundskola och mellan tränings-

kola-grundsärskola.  Hur garanterar man elevens lärande? För att kunna möta elevernas be-

hov och för att skapa en bättre verksamhet. Personaleffektiviteten ökar. Personal kan gå 

emellan grupper och vikariekostnaderna kan minskas. Med en samlad grundsärskola är 

chansen att man kan bygga upp en bättre kompetens hos personalen. Som rektor kan man ha 

särskilt fokus i kompetensutveckling och utvecklingsverksamhet. Attraktionskraften för att 

arbeta i grundsärskolan ökar med en samlad enhet. 

 

Korttidsverksamheten efter skoltid är bättre att samla. Det blir fler elever som kan vara till-

sammans. Det blir billigare när man inte behöver flera personaluppsättningar. Undervisning-

en i praktiskt-estetiska ämnen kan samordnas bättre både elevmässigt och schemamässigt.  

Övergångar från förskola/grundskolan/grundsärskola/gymnasiesärskola kan förbättras med 

sammanhållna rutiner och färre kontaktpersoner.  

 

En grundsärskola tillsammans med en grundskola kan ge bättre möjligheter för elever att 
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läsa efter både grundskolans och grundsärskolans läroplan. Likaså med grundsärskola och 

träningsskola tillsammans så underlättas möjligheten att läsa både ämnen och ämnesområ-

den i grundsärskolans läroplan.  

 

Det kan dock finnas en risk att elever på högstadiet kan bli utnyttjade, man kan också fara 

illa i en grundskolemiljö. 

 

 

6.2 Grundsärskolans enheters uppfattning om att samla grundsärskolan till 

      en enhet 
 

Intervjuer har genomförts med personal vid de fyra enheter och följande synpunkter har 

framkommit. 

 

Enheterna argument för att samla grundsärskolan till en enhet 

 

Stråkets Träningsskola: Grundsärskolan måste ligga tillsammans med en grundskola. Ab-

solut viktigast är att eleverna måste få förebilder och kan se normala barn. Det är viktigt och 

bra för verksamheten att man lär och lär av varandra. Det är positivt att man blir fler perso-

nal som kan samverka och som jobbar med samma elevgrupper. Verksamheten utvecklas, 

kompetensen ökar och man kan ha egna lärare med rätt behörighet. Lärarna i grundskolan 

skulle ha mycket att lära av oss och vi lär oss av hur man arbetar i grundskolan. Det blir 

mindre sårbart med många lärare. Idag är man få lärare och annan personal på en liten skola. 

Det måste finnas rumsliga förutsättningar med många små kryp in med möjlighet att dra sig 

undan. Att eleverna kan gå in och ut i en grupp med sina egna förutsättningar. Nya skol-

byggnader har ofta stora glasade och fria ytor och det går inte med barn i behov av stöd. 

Barnen kan inte filtrera bort det som stör. 

 

 

Äsperödsskolan grundsärskola: Grundsärskola ger en enorm kompetens om den är samlad 

på ett ställe. Vi kommer in med olika synvinklar olika ämneskompetenser, olika arbetsätt, 

behörigheter. Det kollegiala lärandet skulle gynnas. Kompetensen ökar. Det är en fördel för 

elever som kan gå mellan gränserna i olika grupper, ämnen m m beroende på vilka svårig-

heter man har. Vi har vana att arbeta med både grundsärskolans kursplaner och ämnesområ-

den. Eleverna blir fler och kan få fler kompisar. De träffas ofta på Kortis och kan ha fritids-

aktiviteter tillsammans. 

 

En lokalintegrerad särskola ska ligga under en egen rektor. Det är bra rent organisatoriskt 

med en egen rektor. Det är ekonomiskt smart, man kan samarbeta och spara pengar och per-

sonalmässigt behöver inte vara dubbelt upp i alla lägen. En ekonomisk vinning i att kunna 

hjälpas åt mycket mer. 

 

Sommarhemsskolans grundsärskola: Det är bra att organisera hela grundsärskolan så att 

den ligger i anslutning till en grundskola. Då kan man samla kunskapen och kompetensen på 
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ett ställe. Man kan  ha utbyte av varandra både som elev och personal och det är en tillgång 

att vara tillsammans fler. Grundsärskolan skall inte ligga för sig själv. Det böra vara en ge-

mensam rektor som har det övergripande ansvaret både för elever och personal. En rektor 

som kan ge elever och personal stöttning och håller samman personalen. Det är lättare att 

ordna gemensam fortbildning, kompetenser kan ”hålla ihop”. 

 

Det är bättre med en större enhet för då kan eleverna hitta varandra. Eleverna vinner på flera 

valmöjligheter men det måste finnas någon som håller ihop det. Om man är många så är det 

viktigt att man visar elever att vi är olika. Vi möts i samhället och vi lär på olika sätt. Det är 

viktigt för vårdnadshavare att ens barn går på en grundskola och inte på en egen grund-

särskola. Eleverna kan säga att man går på grundskolan XX även om man inte umgås med 

grundskolans elever. Man kan kanske ha gemensamma aktiviteter, t ex idrott, äta tillsam-

mans etc. Det är ekonomiskt bra med investeringar som kan samlas på ett ställe och lokaler 

som användas flexibelt.  

 

Norgårdenskolans grundsärskola: Det finns inga fördelar med att samla grundsärskolan 

till en alldeles egen skola utan grundsärskolan skall vara tillsammans med en grundskola.  

Det bör vara en rektor som har ansvaret för verksamheten och som har kompetens om 

grundsärskola. Det skulle innebära ekonomiska vinster när man kan samordna verksamhet-

en. Vårdnadshavaren skall inte behöva fundera över i vilken skola som ens barn ska gå. Då 

är det en fördel att det är en samlad skola även om det blir olika grupper inom enheten. 

 

Enheterna uppfattning om konsekvenser av att samla grundsärskolan till en enhet 

 

Stråkets Träningsskola: Om enheten skulle ligga isolerat för sig själv vore det inte bra för 

så ser det inte ut i samhället. Eleverna får inga ”normala” förebilder och det blir tungt för 

personal att bara jobba med det ”avvikande”. 

 

Om att flytta till Källdal: Det är inte bra med elever i årskurs 1-9. Ålders- och identitets-

spannet är för stort och högstadieeleverna från Stråket bör gå på en åk 7-9 skola. De är allde-

les för stora på en F-6 skola. Dessutom så blir de äldre eleverna många de kommande åren. 

 

Äsperödsskolan grundsärskola Det kan bli konstigt om alla elever skall ha sin skola utan-

för stan och åka buss. Hur ser förutsättningarna för detta ut? En helt egen enhet är negativt 

för gränsbarn mellan grundskola och grundsärskola, dvs elever som inte känner var man hör 

hemma. Det måste finnas en koppling till en grundskola som man kan ta sig till och ha ett 

samarbete med. 

 

Det är inte positivt att elever i årskurs 7-9 skall gå på Källdalsskolan som har åk F-6. 

 

Sommarhemsskolans grundsärskola Det är risk att det blir en särskild skola om man sam-

lar alla på ett ställe. Våra elever blir också vuxna och ska mötas i samhället och det är viktigt 

att kunna skapa en tolerans. Det finns elever som är nära grundskolan i sin utveckling. Man 

kommer kanske inte att flytta till grundsärskolan utan väljer att gå kvar på sina hemskolor. 
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Det är bra att det finns flera alternativ och flera ställen. 

 

Det är konstigt med Stråket årskurs 1-9. Att blanda elever från åk 1 med elever i åk 9… 

 

Norgårdenskolans grundsärskola Det är negativt om grundsärskolan vore en helt egen en-

het. En risk om man samlar allt till en enhet är att eleverna inte får den möjligheten till ut-

veckling som ett byte av skolmiljö är. Det kanske blir bara grundsärskolan om man inte är 

tillsammans med grundskolan. Man vill ”hänga med 8:or och man vill cykla med 1:or”. 

Skolan skall prägla samhället. Man bygger inte institutioner längre utan lokaler ska istället 

anpassas. Ekonomin ska inte styra utan istället utgå från hur gynnar detta elevgruppen? 

 

Man ska heller inte underskatta grundskolans elever. De förstår att detta är elever med be-

hov. Eleverna är bra att möta elever med olika funktionsnedsättningar. För så ser samhället 

ut.  

 

Årskurs 7-9 bör ligga ihop och Stråket bör inte vara en avskild enhet . Eleverna ska kunna få 

identifiera sig med andra barn och kanske kan man efterfråga en mellangrupp. Det betyder 

att grundsärskola och grundskola bör ligga ihop lokalmässigt. ”Det skulle kunna bli väldigt 

jobbigt för de elever som kommer från grundskolan om man trillar in i en enhet med många 

elever med behov. Kanske vårdnadshavaren väljer att inte skriva in sitt barn”. 

 

 

6.3  Elevhälsans uppfattning om att samla grundsärskolan till en enhet 
 

I utredningen har genomförts två intervjuer med delar av elevhälsan. I intervjuerna fram-

kommer att elevhälsan ser fördelar och stora vinster med att grundsärskolan är samlad till-

sammans med en stor grundskola. Man menar att det skulle kunna verka för likvärdighet, 

ökad tydlighet och trygghet för vårdnadshavare och verksamhetsutveckling för grundsärsko-

lan. Det kan skapa möjligheter för personalen att samplanera och utveckla sin kompetens 

genom ett kollektivt lärande. En samlad grundsärskola leder till att kompetensen ökar. Det 

gäller både inom själva grundsärskolan och i grundskolan. Man blir fler tillsammans och 

kompetensen kan också spridas mellan verksamheterna. 

 

Även ur ett ledningsperspektiv ser man fördelar med ett samlat ledarskap för grundsärsko-

lan. Rektorerna för respektive verksamhet bör ha ett särskilt uppdrag att leda och utveckla 

verksamheten. Elevhälsan för grundsärskola och grundskola kan vara samlad och finnas 

nära eleverna för att skapa trygghet. Detta underlättar möjligheterna att arbeta mera främ-

jande och förebyggande.  

 

På en skola där all grundsärskoleverksamhet är samlad kan man skapa bra möjligheter till 

inkludering. Man menar att inkluderings-begreppet handlar om att organisera undervis-

ning/skola för att alla skall bli delaktiga på alla nivåer.  

 

Barn med olika svårigheter i sin inlärning ska ges stöd och kunna utmanas på sin nivå i (SL 
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3 kap 3§). En fördel med att vara på samma skola är att elever ges möjlighet att uppnå 

grundskolans kunskapskrav. Även träningsskolans elever skulle vinna på att finnas i en stor 

skola. Den sociala utvecklingen och gemenskapen är viktig och i en större enhet skulle ele-

verna ha större möjligheter att träffas och hitta varandra i utveckling-mognad. Men för de 

eleverna som inte alls vill tillhöra grundsärskolan men ändå gör det – framförallt på högsta-

diet är det svårt. Vad är bra? Man vill ju ha kamrater och förebilder och vilja vara alla till-

sammans. 

 

Lokalperspektivet går in i elevperspektivet därför spelar det roll. Grundsärskolans elever 

skall också ha lika tillgång till fina specialsalar, bibliotek m fl. Lokalerna måste vara särskilt 

utformade utifrån eleverna behov (tillgång till små rum, färgsättning, placering i skolans 

byggnader etc). 

 

En ideologisk fråga är att man måste ha en idé om vad man tycker är bra och varför. Att 

koncentrera grundsärskolan till en egen plats skiljer ut. Det behöver vara fler elever omkring 

så att man får se och uppleva fler människor. Om det är en stor enhet så ser man många 

andra. Grundsärskolan blir en särskild grupp i skolan oavsett var man finns. Det kanske bara 

finns några få elever som vill gå och hänga bland de andra men då är det bra för just dem.  

 

Elevhälsans uppfattning om konsekvenser av att samla grundsärskolan till en enhet 

 

Det kan bli en väldigt stor skola. Men å andra sidan ju större enheten blir ju svårare är det att 

ignorera den. Om man bygger en skola enbart för grundsärskoleelever är det inte heller bra. 

Utan det skulle behöva vara en skola där alla elever går tillsammans i en vanlig grundskola.  

 

 

7. Grundsärskolans lokaler och behov av lokaler 
 
Grundsärskolans nuvarande lokaler är i grunden väl anpassade för verksamheten. De består 

av klassrum, flera mindre grupprum, samlingsrum och arbetsrum för personalen. Stråket och 

Äsperöd har egna entréer medan man på Sommarhemmet och Norgården delar entréer och 

kommunikationsytor med grundskolan. Alla utom Stråketskolans elever äter i skolornas 

matsalar. Stråketskolan har även en egen skolgård. Lokalerna upplevs bra och funktionella 

för sin verksamhet men elevökningen de senaste åren gör att det är trångt, framförallt på 

Stråkets träningsskola. Elevökningen i grundskolan medförde även att delar av Sommar-

hemsskolans grundsärskola flyttades till Norgårdenskolan 2016. 

 

2020 kommer Stråketskolans och Äsperöds grundsärskolas verksamheter att flyttas till Käll-

dalsskolan. Syftet 2013 när man planerade att flytta verksamhet till Källdalsskolan var att 

det skulle kunna bildas två ”grundsärskolespår” i kommunen: 

- Äsperödsskolan åk 1-6 med fortsättning på Sommarhemsskolan åk 7-9 

- Källdalsskolan åk 1-6 med fortsättning på Norgårdenskolan åk 7-9 

 

I planeringen ingår att Källdalsskolan skall ersätta Stråkets träningsskola åk 1-9. Men Käll-
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dalsskolan kommer inte att räcka till då antalet elever beräknas öka de kommande åren. I ut-

redningen framkommer även att det inte är lämpligt att ha en samlad träningsskola för åk 1-

9 på Källdalsskolan. Åldersmässigt är det stora skillnader och de äldre eleverna bör istället 

få ha sin skola i åk 7-9. 

 

Utredningen pekar på att det finns stora fördelar att samla grundsärskoleverksamheten. För-

delarna handlar om samordning av organisation, ledarskap, ekonomi, lokaler, kompetens 

och utveckling av verksamheten. Likaså framgår att grundsärskolan bör ligga i anslutning 

till en åldersadekvat grundskola.  

 

Planeringsprocess 

Källdalsskolan är färdig för inflyttning under vårterminen 2020. Om man beslutar att grund-

särskolan skall samlas till en enhet är det troligt att även Norgårdenskolan och Herrestads-

skolan påverkas. Därför behöver en plan för detta tas fram omgående. 

 

Om beslutet istället blir att även i fortsättningen ha fyra enheter så måste Stråketskolans lo-

kaler behållas även med nya Källdalsskolan eftersom antalet elever i träningsskolan ökar. 

Det gäller framförallt i årskurs 7-9. Det kommer troligtvis även att bli svårt att utöka grund-

särskolan på Sommarhemsskolan och Norgårdenskolan eftersom det blir brist på lokaler 

även för grundskolan elever.  

 

Oavsett vad som beslutas är det mycket viktigt att tänka på lokalernas utformning. Generellt 

så har elever i grundsärskolan, och särskilt i träningsskolan, behov av enskildhet. Ofta har 

eleverna flera komplexa funktionsnedsättningar som autism, ADHD, språkstörningar eller 

sociala svårigheter. Lokalerna behöver därför ha flera små rum för att kunna möta detta.  

 

Lokalbehov på kort sikt 

Idag är 83 elever inskrivna vid grundsärskolans enheter (samt ytterligare 5 elever som är in-

tegrerade i grundskolor). Antalet elever beräknas öka och redan idag är det fler elever in-

skrivna än vad som ryms på Stråketskolan. Tendensen är att det är elever i träningsskolan 

som ökar. Bristen på platser för eleverna i åk 7-9 kommer att bli akut redan fr o m 2019. 

Därför är det nödvändigt att lösa situationen omgående. 

 

Tabell 7  Elevutvecklingen vid grundsärskolans enheter 2017-2021 

 

Enhet Antal 

platser 

Elever 

2017 

Elever 

2018 

? 

Elever 

2019 

? 

Elever 

2020 

? 

Elever 

2021 

? 

Stråket (Källdal 2020) 30 35 39 39 40 40 

varav i åk 7-9  7 6 11 16 14 

Äsperöd (Källdal 2020) 20 21 12-20 12-20 12-20 12-20 

Sommarhemmet 16 14 12 14 14-16 14-16 

Norgården 16 13 16 14 14-16 14-16 

Totalt 82 83 80-85 80-85 80-85 80-85 



 

 

 

 
 
 

 25 (36) 

 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

 

Skolplaceringar inför ht 2018 

 

Stråkets träningsskola åk 1-9: Det är 31 elever kvar + att det kommer 5-6 elever i åk 1 samt 

eventuellt 3 elever i förskoleklass eller tidigare skolstart i åk 1. Totalt beräknas 36-39 elever 

+ 2 i särskild undervisningsgrupp (SU). Eventuellt 41 elever totalt. Det är mycket trångt och 

ytterligare lokaler fodras. Tänkbara åtgärder inför ht -18 är att tillföra en modulbyggnad, se 

över möjligheten att flytta elever till Äsperöd eller undersöka möjliga andra lokaler nära 

Stråketskolan 

 

Äsperöd grundsärskola åk 1-6: Det är 12 elever kvar + att det kommer fler elever som in-

flyttningar, nyanlända och ev. nya beslut. Utredningar pågår. Det finns plats för nya elever. 

 

Sommarhemsskolans grundsärskola åk 7-9: Det är 4 elever kvar + 9 elever från Äsperöd 

som tillkommer. Det finns ytterligare 2 elever i särskild undervisningsgrupp (SU).  Fler ele-

ver tillkommer genom nya beslut, inflyttningar eller nyanlända.   

 

Norgårdenskolans grundsärskola åk 7-9: Det är 11 elever kvar + 1 elev från Äsperöd. Utred-

ningar för ytterligare beslut pågår. Det finns plats för inflyttningar och nyanlända. Flera 

HVB-hem finns i närheten varför en ökning är att vänta.  
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Källdalsstråket – ett tänkbart scenario 

 

Om hela grundsärskoleverksamheten skulle koncentreras till Källdalsområdet kommer det 

att påverka alla skolorna i området.  

 

Års

kurs 

Skola Skolform Kommentar 

F-6 Källdalsskolan Grundskola Källdalsskolan ska omfatta 3 paralleller åk F-6 = 525 

elever. Ett nytt upptagningsområde, Källdal, bör bildas 

då den nya skolan kommer att påverka både Herrestads-

skolan och Norgårdenskolan 

F-6 Källdalsskolan grundsärskola Idag planeras grundsärskolan med plats för två klasser.  

(idag är verksamheten på Äsperöd organiserad i tre 

grupper).    

F-6 Källdalsskolan Träningsskola  Träningsskola Källdal föreslås omfatta åk F-6 när Strå-

ket flyttas in. Hela träningsskola åk 1-9 kommer inte att 

rymmas i Källdalsskolan 

7-9 Norgårdenskolan Grundsärskola Nuvarande lokaler räcker inte till om Sommarhemssko-

lan tillkommer. På Norgården finns plats för nuvarande 

verksamhet, dvs en klass. 

7-9 Norgårdenskolan Träningsskola Norgårdenskolan föreslås byggas om till åk 7-9 både för 

grundsärskola och träningsskola. Samtidigt behöver 

lokalerna för åk 7-9 i grundskolan utökas till följd av 

elevökning.  

F-6 Norgårdenskolan Grundskola  Om Norgårdenskolan utökas enligt ovan kommer det att 

påverka även åk F-6.  

F-6 Herrestadsskolan Grundskola Lokaler frigörs när Källdalsskolan startar ht 2020. Delar 

av skolan kan även fortsättningsvis användas som 

grundskola. Lämpliga delar av skolan kan renoveras och 

göras i ordning för fortsatt grundskola. 

7-9 Sommarhems- 

skolan  

Grundskola Lokaler frigörs om grundsärskolan flyttas till  

Norgården 

F-6 Äsperödsskolan Grundskola Lokaler frigörs när grundsärskolan flyttas till Källdal 

 

1-9 Stråketskolan Förskola/ 

grundskola 

Lokaler frigörs när träningsskolan flyttar till 

Källdal/Norgården.  

Lokalerna kan användas till skola (Dalaberg?, flex-

grupp?...) eller förskola (ersätta Dalaberg eller Myntet?) 

Eller till … 
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8. Elev- och vårdnadshavarperspektiv 
 

I utredningen ingår att belysa en eventuell koncentrering av grundsärskolan till en enhet ur 

ett elev- och vårdnadshavarperspektiv. Utgångsfrågan är hur gynnas bäst elevens lärande ut-

ifrån skolval, undervisningskvalitet, trivsel och trygghet och elevhälsa.  

 

Skolval  

Det är kommunen som ansvarar för att det skall finnas skolplatser och som avgör hur många 

elever som får plats vid varje skolenhet. I första hand ska man utgå från vårdnadshavares 

önskemål när en elev placeras, men placeringen får inte gå ut över något annat barns rätt till 

placering (SL 2010).  När det gäller grundsärskolans elever är möjligheten att göra ett aktivt 

val för vårdnadshavarna begränsad eftersom verksamheten vid Stråketskolan och Äsperöds-

skolans grundsärskola är riktad utifrån elevernas behov. För elever i årskurs 7-9 finns en 

viss möjlighet att välja mellan grundsärskolorna på Sommarhemmet och Norgården men det 

är svårt att tillgodse eventuella önskemål på grund av platsbrist. Ett beslut om en samlad 

grundsärskola kan därför inte sägas inskränka på möjligheten att välja skola. 

 

Undervisningskvalitet 

I utredningen har framkommit många synpunkter som visar att utbildningens kvalitet skulle 

gynnas av en samlad grundsärskola om den ligger i anslutning till en grundskola. Små en-

heter är sårbara när det fattas personal till följd av vakanser och sjukdomar och många ele-

ver är känsliga och blir oroliga. En större enhet skapar flexibilitet och ökar möjligheterna till 

samverkan mellan personal, kollegialt lärande och gemensam kompetensutveckling. Även 

ur ett ledningsperspektiv finns det större möjligheter stödja, leda och utveckla grundsärsko-

lans verksamhet. En grundsärskola som ingår i en grundskolerektors ansvar är liten i förhål-

lande till grundskoleansvaret.  

 

Barn med olika svårigheter i sin inlärning ska ges stöd och kunna utmanas på sin nivå i (SL 

3 kap 3§). En fördel med att vara på samma skola är att elever ges möjlighet att uppnå 

grundskolans kunskapskrav. Även träningsskolans elever skulle vinna på att gå i en stor 

skola.  

 

Trivsel och trygghet 

Den sociala utvecklingen och gemenskapen är viktig och i en större enhet skulle eleverna ha 

fler möjligheter att träffas och hitta varandra i utveckling-mognad. Det blir fler barn och 

ungdomar tillsammans på fritids och detta gör det lättare att hitta på aktiviteter. Idag är det 

få ungdomar kvar på fritids och de är ofta ensamma tillsammans med personalen.  

 

Elevhälsa  

En större enhet gör att elevhälsan kan samla sitt team och ha lokaler nära eleverna. Eleverna 

kan lättare söka upp t ex skolsköterskan och känna trygghet. Det är lättare även för vård-

nadshavare att boka möten eller spontant söka upp elevhälsan om de finns nära eleverna i 
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skolan. Elevhälsan får större möjligheter att arbeta främjande och förebyggande när man är 

tillsammans nära eleverna. 

 

 

8.1  Föräldrars syn på verksamheten 

 
En enkätundersökning har genomförts i syfte att kartlägga föräldrarnas uppfattning om verk-

samheten i sina barns grundsärskola. Enkäten har omfattat samtliga 82 elever ( seot -17)och 

totalt har det inkommit 42 svar, 51,2 %. 

 

 Tabell 8   Enkät föräldrars syn på verksamheten 

 

  Samtliga enheters medelvärde Stråket Äsperöd 

Nor-

gården 

Sommar-

hemmet 

medelvärde 

för alla 

fråga Svarsfrekvens 37% 55% 57% 71% 51%  

1 eleven i särskolan sedan skolstarten? 
8 ja,  

5 nej 

5 ja,  

6 nej 

4 ja, 

 4 nej 

2 ja, 

 8 nej 

19 ja,  

23 nej 

2 nöjd med information om valmöjligheter 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1 

3 nöjd med kompetensen 4,8 4,4 4,5 4,2 4,5 

4 skolan tar hänsyn till mitt barn 4,7 4,3 4,6 4,2 4,4 

5 kontakten med personalen är god 4,7 4,6 4,6 4,0 4,5 

6 upplever gott stöd från EHT 4,0 4,1 4,0 3,5 3,9 

7 lokaler och utemiljö är väl anpassade 4,2 3,5 4,1 3,8 3,9 

8 bra aktiviteter och tillsyn under raster 4,8 4,0 4,5 3,5 4,2 

9 positiv kontakt med grundskolans elever 4,3 3,4 2,3 3,8 3,4 

10 fritidsverksamheten fungerar bra 4,3 4,9 3,8 4,0 4,2 

11 mitt barn trivs i skolan 4,8 4,5 4,5 4,4 4,6 

12 nöjd med samverkan grundskola-särskola 3,8 3,4 3,9 3,8 3,7 

13 helst hela särskolan samlad i en enhet 3,4 3,4 2,1 1,9 2,7 

14 helst tillsammans/närhet till grundskola 2,6 3,4 4,5 4,3 3,7 
 

Kommentar: 

Enkätsvaren är angivna i skalan 1-5 där 1= stämmer inte alls  - 5= stämmer helt 

 

Undersökningen visar följande: 

Föräldrarna är överlag nöjda med verksamheten. Lokalerna och miljön är väl anpassade och 

barnen trivs i skolan. Man har god kontakt med personalen och känner förtroende för deras 

kompetens. Personalen tar hänsyn till deras barn och även stödet från elevhälsan är gott. 

Själva skolverksamheten fungerar bra vad gäller aktiviteter, raster och på fritids. I stort sett 

fungerar samverkan grundskola-grundsärskola, dock är det lägre värde gällande kontakten 

med grundskolans elever på Norgårdenskolan (2,3). På frågan om grundsärskolan skall ligga 

som en egen enhet är föräldrarna på Norgården och Sommarhemmet negativa ( 2,1, 1,9). 
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Föräldrarna på Stråket och Äsperöd är mera försiktiga till att grundsärskolan ska ligga nära 

en grundskola (2,6, 3,4). 

 

I föräldrarnas kommentarer till svaren framkommer att man både ser fördelar och nackdelar. 

 

Fördelar Nackdelar 

 Det finns bara fördelar 

 

 Jag tycker det enbart är fördelar med 

att ha särskola på samma skola som 

övrig grundskola!!! Bra för alla parter 

att alla sorters elever får träffa 

varandra i lagom former - som här på 

Norgården!!! 

 Jag tycker att de som läser ämnen ska 

ligga i anslutning till en grundskola. 

 Fördelar med att samla grundsärskolan 

till en enhet att barnen kan ha bättre 

möjlighet att träffa andra barn. 

 Fördel kan vara eventuell övergång 

från träningsskola till ämnes, att det 

finns på samma enhet. Även att kom-

petens är samlad på samma ställe, lät-

tare för pedagoger och EHT att sam-

verka. 

 Individuellt arbete, men även så 

mycket samarbete som möjligt med 

normalutvecklade barn är viktigt. 

 En stor skolbyggnad med grundskolan 

i mitten (kanske med egen ingång till 

särskolan) och med egen ingång till 

träningskolan med egen gård. 

 Det är bra för särskolan att vara till-

sammans i en vanlig grundskola. Den 

bästa skolan skulle vara följande:  

 Det fungerar jättebra när det är en en-

het. Allra bäst för vårt barn. Hellre 

tillsammans i sär än utanför i blandad 

skola!! 

 

 Vi tycker det är bra med flera enheter så 

att skolan blir närmare hemmet geogra-

fiskt och eleven inte behöver åka så 

långt till/från skolan. 

 Jag har känt oro för att mitt barn med 

extra behov skall bli utsatt av barn med 

normalstörning 

 Det kanske kan bli svårare för barn med 

särskilt behov att det blir mer konflikter 

med andra 

 Nackdelar med att samla grundsärsko-

lan till en enhet att kanske barnet inte 

mår bra om man ser andra barn som inte 

har problem eller utvecklingsstörning. 

Så det kanske är bättre med en egen 

särskola. 

 Jag tycker att det är bra för träningssko-

lan att vara själva.  
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8.2 Elevers syn på verksamheten 

 
I utredningen har genomförts intervjuer med elever på Norgårdenskolans och Sommarhems-

skolans grundsärskola. Det framkom att eleverna trivs bra och tycker om sin skola. De tyck-

er om sina lärare och sina ämnen. Man umgås mest med kamraterna i klassen och tycker om 

att vara i de egna lokalerna. Eleverna på båda skolorna tycker att det är bra att skolorna är 

stora och att man ska bygga stora skolor så att fler elever från plats när man bygger nytt.  

 

På frågan om det är något som inte fungerar bra så säger eleverna på Norgårdenskolan att 

det inte är bra att man måste gå utomhus för att komma till idrotten och på Sommarhems-

skolan är inte duscharna bra. Detta har eleverna framfört till elevrådet, rektorn och vaktmäs-

taren.  

 

 

9. Omvärldsbevakning – hur gör andra? 

 
Varbergs kommun 

I Varbergs kommun finns två grundsärskolor som ligger tillsammans med grundskolor. Ma-

riedalsskolan åk F-3 med grundsärskola åk 1-6 och träningsskola åk 1-6 med möjlighet att 

vara kvar till åk 9 utifrån elevens behov. På Almerskolan åk 4-9 omfattar grundsärskolan 

elever i åk 7-9. Skolorna ligger nära varandra med ca fem minuters promenad. Grundsärsko-

lans lokaler ligger utspridda i skolhusen. Båda skolorna leds av vardera en grundskolerektor 

och en grundsärskolerektor. Personalen består av lärare, förskollärare, fritidspedagoger och 

elevassistenter 

 

Det sker en samverkan mellan grundskolan och grundsärskolan genom att rektorerna på re-

spektive skola arbetar tillsammans. Man har bl a ”hus-APT” varannan gång och ”särskole-

APT” tillsammans på båda skolorna varannan gång.  Genom samarbetet har man goda möj-

ligheter att ordna gemensam kompetensutveckling. Förstelärarna samarbetar och håller ihop 

det hela på båda skolorna. Man bjuder även in lärare från skolor med integrerade elever. 

Alla insatser genomförs i formen kollegiala lärandet. 

 

Grundsärskolans budget utgår från nivåbaserad (4 nivåer) tilldelning. Psykolog och special-

pedagog gör en bedömning av nivåer varje termin. För att ha beredskap för nya elever ger 

grundsärskolerektorn en tidig information till föräldrar med barn i förskolan (redan vid 4 års 

ålder) då man ser ett barn som troligen tillhör personkretsen. Föräldrarna bjuds in till att be-

söka Mariedalsskolan vilket ger trygghet.  

 

På grund av platsbrist är det inte några elever som är inkluderade i Mariedalsskolan men 

elever i de yngre åren är integrerade i andra grundskolor.  

 

Alla barn upp t o m åk 6 har fritids på Mariedalsskolan eller fritidsklubb på Almerskolan. 

Ungdomar över 12 år har korttidsverksamhet i socialförvaltningens regi. 
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Trollhättans kommun 

Hela grundsärskolan är sedan 2013 samlad till Sylteskolan efter att ha funnits på flera platser 

i kommunen. Samtidigt byggdes träningsskola för elever i åk 7-9. Totalt omfattar grund-

särskolan och träningsskolan ca 60 elever. Verksamheten är organiserad som grundsärskola-

träningsskola för åk 1-6 och för åk 7-9.  

 

Ledningen för Sylteskolans grundskola och grundsärskola består av 1,5 tj rektor och biträ-

dande rektor. Man har en flexibel arbetsfördelning mellan sig. Personalen består av lärare, 

elevbiträden och elevassistenter. Vidare finns elevhälsa och specialpedagoger och man lånar 

in lärare i praktiskt –estetiska ämnen från grundskolan. Utöver Sylteskolans grundsärskola 

är elever integrerade i grundskolorna i kommunen, företrädesvis i de tidiga skolåren. Kom-

petensutveckling planeras för hela personalgruppen och man har även riktade insatser för 

träningsskolan. En gång/vecka har man pedagogiska forum. 

 

Grundsärskolans budget är en elevpeng i fem nivåer. Även fritids har nivåer i sin budget. 

 

Eleverna har fritids på skolan i två grupper för åk 1-6 och åk 7-9. Korttidsverksamheten över 

12 år finns kvar på skolan under skoldagarna. För helger och skollov finns annan Korttids-

verksamhet i kommunen.  

 

Nya elever förbereds av kommunens särskolesamordnare som samordnar utredningar och 

meddelar skolan om nya elever. Rektor kontaktar sedan vårdnadshavarna.  

 

F n pågår byggprocessen för en ny skola 2020 med fritidsgård, idrottshall och bibliotek. 

Grundsärskolan kommer att vara integrerad och ligga tillsammans med grundskolans olika 

stadier. Planmässigt kommer den nya skolan genomgående att ha separata ingångar och av-

delade lokaler för att skapa många mindre skolor i en trygg miljö för ca 1000 elever. 

 

SPSM och forskning 

I utredningen har kontakter tagits med Specialpedagogiska Skolmyndigheten SPSM och 

med SKL men här framkom inga direkta uppfattningar rörande organisering av grundsärsko-

leverksamhet. Däremot gavs tips på intressanta kommuner att kontakta. Vidare visar en sök-

ning på Internet flera intressanta forskningsrapporter om grundsärskolan. Inte heller här 

framkommer dock någon forskning om organisering och ledning. 

 

Några rapporter: 

 Skolplacering för grundsärskolans elever. Högskolan Kristianstad ht 2016 

 En elevs erfarenheter av särskolan –en livsberättelse. Karlstads Universitet VT 2016 

 Att möta elever utifrån deras förutsättningar-förutsättningar för lärande i kommuni-

kativa möten i grundsärskolan. Mälardalens Högskola VT 2017 

 Vad händer efter särskolan? Högskolan Halmstad VT 2016 

 En särskild skola? Undervisning och lärande i särskolan. Pågående projekt Karlstads 

Universitet 

 



 

 

 

 
 
 

 32 (36) 

 Dnr:   

 

 

      

     

    

  

10. Slutsatser och förslag 
 
Utredningens uppdrag är dels att uppdatera lägesbeskrivningen för grundsärskolan samt att ge 

underlag inför beslut om en eventuell koncentrering av grundsärskolan till en plats i kommunen. 

Aspekter som har belysts har varit den totala ekonomin för grundsärskolan, effekter för ledning 

och personal, lokaler samt elev- och vårdnadshavarperspektivet. Vidare en bedömning av re-

sursfördelningen till grundsärskolan samt en omvärldsbevakning. 

  

 

Uppdaterad lägesbeskrivning sedan 2013 års utredning 
 

Elever 

Antalet elever i grundsärskolan har ökat betydligt sedan 2013. Samtidigt har det skett en minsk-

ning i antalet elever som är individintegrerade i grundskolan. En trolig utveckling är att det är 

elever i de tidiga skolåren som är integrerade och att de någon gång i årskurs 3-4 går över till en 

grundsärskola. I takt med befolkningsökningen väntas även antalet elever i grundsärskolan öka 

och det är viktigt att ha en beredskap för detta. Det gäller både lokaler, personal och ledning. 

 

Personal 

Personalen i grundsärskolan består både av pedagoger och övrig personal. Andelen lärare med 

specialpedagogisk utbildning har ökat och ligger nu på samma nivå som för riket, 29 %.  

 

Den övriga personalen består till största delen av habiliteringspersonal. De har ofta en lång och 

gedigen erfarenhet och gör ett mycket viktigt arbete i att stödja eleverna i undervisningen, på 

raster och i fritidsverksamheten. Titulaturen är olycklig eftersom det för tankarna till vård och 

omsorg, snarare än till utbildning som ju grundsärskolan är. Detta har även lyfts fram i de båda 

tidigare utredningarna. Istället bör benämningen vara elevassistent eller stödassistent. 

 

Samordning rörande utredning och beslut om placering 

2014 inrättades en tjänst som samordnare för utredning och beslut om mottagande i grund-

särskolan. Samordnaren är sakkunnig och arbetar även mot förskola och gymnasiesärskolan, 

därav är tjänsten underställd förvaltningschefen. Denna tjänst ska utgöra en garanti för att utred-

ningar och beslut om mottagande sker korrekt. Tjänsten upplevs mycket värdefull.  

 

Övergångar förskola-grundskola-grundsärskola-gymnasiesärskola 

Det är mycket viktigt att övergångarna mellan olika verksamheter och stadier är säkra och 

trygga för elever, oavsett det handlar om grundskola eller grundsärskola. Samordnaren har en 

regelbunden kontakt med förskolan för att tidigt få kännedom om kommande elever så att man 

kan förbereda ett mottagande. Likaså finns samordnaren med i övergången mellan grundskola 

och grundsärskola.  

 

Utredningen visar att det ibland finns en osäkerhet i rutinerna omkring övergångarna och att det 

även sker en fördröjning i utredningarna inför ett beslut om mottagande.  Det är elevhälsans pro-

fessioner som ansvarar för att utreda och till följd av resursbrist så blir det fördröjningar. Detta 
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försvårar i sin tur för rektorerna att organisera för ett bra mottagande av elever. Det handlar 

både om elever till grundsärskoleenheterna och som ska inkluderas i grundskolan.   

 

Övergången mellan åk 6 och 7 är otydlig eftersom eleverna också byter skola. En ytterligare 

komplikation uppstår när skolor till följd av lokalbrist organiseras om till åk F-5 respektive åk 

6-9. 

 

Argument för en koncentrering av grundsärskolan skolans enheter till en plats i 

kommunen. 
 

Grundsärskolans organisering har behandlats vid flera möten under 2017 och slutsatsen är att 

synsättet på organiseringen har svängt. Från tidigare mera integrering i grundskolan till en mer 

sammanhållen grundsärskola på grundsärskolans egna villkor.  Effekter med en sammanhållen 

grundsärskola är: 

- Den är mindre kostnadskrävande 

- Det är lättare att hantera personalförsörjning 

- Arbetsmiljön förbättras för ledare och personal 

- Det frigör lokaler i våra befintliga skolor. Skolorna är idag trångbodda 

- Elevhälsan kan bilda sammanhållna team 

- Det är lättare att förutse lokalförsörjningen 

 

Utredningen pekar på att det finns stora fördelar att samla grundsärskoleverksamheten. Förde-

larna handlar om samordning av organisation, ledarskap, ekonomi, lokaler, kompetens och ut-

veckling av verksamheten. Likaså framgår att grundsärskolan bör ligga i anslutning till en ål-

dersadekvat grundskola 

 

Ledning och organisering 

Utredningen visar att det finns många argument för att samla enheterna till en plats i kommunen 

istället för att som idag vara uppdelad på fyra platser och organisatoriskt tillhöra tre olika rekto-

rer. Även om Stråketskolan och Äsperöd har en gemensam rektor så har hon mycket små möj-

ligheter att samordna sina verksamheter på grund av det geografiska avståndet. För de lokalinte-

grerade enheterna på Sommarhemmet och Norgården är svårigheten att grundsärskolan är en 

mycket liten del av grundskoleverksamheten och riskerar att försvinna i helheten. Samtliga rek-

torer upplever organiseringen tungarbetad och splittrad. 

 

Följande argument framkommer: 

 Det bör vara en egen rektor för grundsärskolan istället för som idag grundskolans rekto-

rer som ansvarar för åk 7-9. En rektor som är kunnig i styrdokument för både grundskola 

och grundsärskola är en viktig förutsättning för grundsärskolans verksamhet och likvär-

dig skola.   

 Samordning och ledning av personal effektiviseras genom att all personal är samlad. Det 

skapar bättre förutsättningar för bl a schemaläggning och att personal kan omfördelas 

vid vakanser. Idag tvingas man alltid sätta in vikarier vid frånvaro. Detta är kostsamt och 

det skulle sannolikt ge en större trygghet för eleverna att ha sin kända personal istället 
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för vikarier. Eleverna i grundsärskolan har behov av stöd och detta ställer även krav på 

att vikarierna har kompetens och kan möta eleverna. Ur ett ledningsperspektiv ökar ef-

fektiveten och kvaliteten när man som rektor kan samordna personalmöten, APT, kom-

petensutveckling m fl sammanhang. 

 Grundsärskolan blir en mera attraktiv verksamhet att arbeta i och det kan bli lättare att 

rekrytera personal.  

 Den pedagogiska verksamheten kan utvecklas. Samtliga intervjuade (rektorer, personal 

och elevhälsa) uttrycker detta. Med en samlad grundsärskola kan man bygga upp kom-

petens och fokusera på kompetensutveckling omkring grundsärskolans förutsättningar.  

Förra årets Läslyft när samtliga grundsärskolans lärare samlades upplevdes mycket ut-

vecklande. Lärarna lyfter särskilt det kollegiala lärandet som utvecklande.  

 Kontakter med förskolan och gymnasiesärskola samt med externa samarbetsparter 

såsom bl  a socialtjänsten och barnhabiliteringen förbättras. 

 

Lokaler 

Det framkommer att lokalperspektivet går in i elevperspektivet och att det därför spelar roll. 

Alla elever skall ha lika tillgång till fina specialsalar, bibliotek m fl. Grundsärskolans lokaler är i 

grunden väl anpassade för verksamheten och upplevs bra och funktionella av verksamheten. 

Men till följd av elevökningen, framförallt i träningsskolan räcker det inte till. Lokalbristen är, 

och kommer att bli påtaglig på alla kommunens skolor. 2020 flyttar Stråket och Äsperöd till 

Källdalsskolan och lokalerna kommer inte att räcka till, särskilt inte för träningsskolan. 

 

Utredningen visar att samtliga förordar att man samlar grundsärskolan till en enhet tillsammans 

med en åldersadekvat grundskola. Därför är det tveksamt om träningsskolan på Källdal skall 

omfatta åk 1-9. Detta även med tanke på att antalet elever i åk 7-9 i träningskolan beräknas öka 

från idag 7 elever till mellan 11-16  under åren 2019-2021. Det är nödvändigt att planera för yt-

terligare en träningsskola.  

 

Om grundsärskola åk 7-9 samlas till en enhet så påverkar detta lokalsituationen på Sommar-

hemsskolan och Norgårdenskolan. Antingen frigörs lokaler för grundskolans räkning eller så 

måste någon form av ombyggnad göras. Om hela grundskoleverksamheten skall förläggas till 

Källdalsområdet så får det konsekvenser även för Norgårdenskolan och Herestadsskolan. 

 

Undervisningskvalitet 

Även undervisningens kvalitet skulle sannolikt förbättras vid en samlad enhet. Genom en orga-

nisatorisk närhet mellan lärarkollegor blir det lättare att samplanera och utveckla kompetensen 

genom ett kollektivt lärande. Om arbetsplatsen är attraktiv och det finns kontinuitet i lärartjäns-

terna så bidrar det till att utveckla kvaliteten. Det tar lång tid för en lärare att kunna bedöma en 

elevs förmåga. 

 

Fritidshem och Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år 

Alla fyra enheterna erbjuder fritidshem och korttidsverksamhet, Kortis, för ungdomar över 12 år 

(LSS 1993:387). Socialtjänsten utreder och beslutar. Numera har man lagt ansvaret för utred-

ningar och beslut om Kortis på ett fåtal LSS-handläggare. Man ser fördelar om verksamheten 
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samlas så att en rektor är ansvarig. Detta skulle underlätta kontakterna och öka kvaliteten. Idag 

händer det att ungdomar avviker eller slutar på Kortis utan att LSS-handläggaren får vetskap om 

detta. Man skulle även kunna bygga upp ett samarbete mellan skolan och LSS som kan gagna 

familjerna.  

 

Utredningen visar att det oftast bara är ett fåtal ungdomar kvar på eftermiddagarna. Detta är 

mycket dyrt och ineffektivt och det är även svårt att skapa en bra och utvecklande verksamhet 

för så få ungdomar. En samlad verksamhet minskar kostnaderna och ger en bättre verksamhet. 

Denna kan dessutom utvecklas genom ett samarbete med en närbelägen fritidsgård och social-

tjänstens korttidsvistelse.   

 

Elev och vårdnadshavarperspektiv 

En enkät till samtliga vårdnadshavare visar att man överlag är nöjd med verksamheten. På frå-

gorna om hur man ser på att samla hela grundsärskolan till en enhet så svarar vårdnadshavarna 

olika beroende på var man har sitt barn idag. Har man sitt barn på Sommarhemmet eller Nor-

gården tycker man det är mycket viktigt att grundsärskolan ligger i anslutning till en grundskola 

och på Stråket är man mera försiktig med närheten till en grundskola. En slutsats utifrån föräld-

rarnas kommentarer är att det är viktigt att få finnas i en så normal miljö som möjligt. Barn med 

olika förmågor och svårigheter kan få träffa varandra, det är så det ser ut i samhället.  En fördel 

med att vara på samma skola är att elever ges möjlighet att uppnå grundskolans kunskapskrav. 

Även träningsskolans elever vinner på att finnas i en stor skola. Den sociala utvecklingen och 

gemenskapen är viktig och i en större enhet skulle eleverna ha större möjligheter att träffas och 

hitta varandra i utveckling-mognad. 

 

Slutsatsen är att det är viktigt för eleverna, och även vårdnadshavarna, att få finnas i en skol-

miljö med jämnåriga. Det är betydelsefullt att eleven fortsätter att utmanas. För vårdnadshavare 

och elever är det en skillnad i att säga att man går på t ex Norgårdensskolan istället för att säga 

att man går på särskolan. Det väsentliga är hur vi emot och tar hand om varje individ. Det indi-

viduella behovet är huvudfrågan. 

 

 

Ekonomi och resursfördelning 

Grundsärskolan har idag en rambudget.  Bedömningen är att ett elevpengsystem inte lämpar sig 

då det skulle slå för hårt mot verksamheten som är liten och sårbar. Det finns andra system. I de 

undersökta kommunerna Varberg och Trollhättan tillämpar man ett system med bidrag i olika 

nivåer beroende på elevens svårigheter.   

 

Det finns svårigheter med att förutse och beräkna kostnaderna. Hur många elever beräknas till-

komma? Hur lång tid tar processen utredning och beslut innan eleven blir mottagen? Hur kan 

man tänka omkring elevpeng+tilläggsbelopp samt om en elev som tillhör grundskolan är inskri-

ven i särskild undervisningsgrupp i grundsärskolan? 

 

Fritidshem och korttidsverksamhet är mycket kostsamt och ineffektivt när det finns vid fyra en-

heter. Det kostar att ha full bemanning när ett fåtal elever är närvarande. 
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Utredningen visar att det ur ett ekonomiskt perspektiv finns argument för att samla verksamhet-

en. Det skulle ge ett helhetsansvar för ekonomin med samlade resurser och man kan skapa sam-

ordningsvinster för ledning, personal, lokaler, fritids och Kortis, hjälpmedel, skolskjuts lärome-

del m m.  

 

En eventuell översyn av resursfördelningssystemet är delvis en egen fråga och är inte beroende 

av  om grundsärskolans enheter förs samman.  

 

Konsekvenser av en koncentrering av grundsärskolan skolans enheter till en 

plats i kommunen  
 

I utredningen framkommer väldigt få nackdelar med en koncentrering av grundsärskolans en-

heter till en plats jämfört med hur det är idag. Samtliga tillfrågade i utredningen ser fördelar 

med att sammanföra enheterna. Dock inte till en alldeles egen plats som är skild från annan 

verksamhet. Man betonar vikten av att grundsärskolan skall finnas tillsammans med en ålders-

adekvat grundskola. 

 

Konsekvenser som lyfts fram är att det blir mer skolskjuts när verksamheten koncentreras till ett 

område i kommunen. Det område som är aktuellt är Källdal utifrån den planerade flytten till den 

nya skolan.  

 

 

Mot bakgrund av vad som framkommer i utredningen lämnas följande förslag till beslut: 

 

Att samla grundsärskolans enheter och förlägga dem tillsammans med två åldersadekvata 

grundskolor för åk F-6 och åk 7-9. Skolorna ska ledas av egna grundsärskolerektorer. Likaså 

skall fritidsverksamheten och korttidstillsynen för ungdomar över 12 år samlas till en enhet. 

 

Att besluta att byta ut yrkesbefattningen habiliteringspersonal till elevassistent eller stödassistent 

 

 

Ingela Haglund Hansson 

Utredare  



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr BUN 2019/00002  14 

Beslut fattade å nämndens vägnar 2019-01-24 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-01-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15.      

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-01-15 Dnr BUN 2019/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Beslut fattade å nämndens vägnar 2019-01-24 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-01-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr BUN 2019/00034  15 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-01-24 

Sammanfattning 

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

nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

  

Genom förteckning daterad 2019-01-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15.      

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-01-15 Dnr BUN 2019/00034 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

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

som känner sig kränkt 2019-01-24 

Sammanfattning 

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

nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2019-01-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-15.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag  
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-01-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr BUN 266962   16 

Övriga frågor 
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