
  
 

Kallelse 
Föredragningslista 
Barn och utbildningsnämnden 
 

1(3) 

2019-06-03  
 

 

 

 
 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, fredagen den 14 juni 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: Bjarne Rehnberg (UP) 
Beräknad tid för justering: Måndagen den 24 juni 2019

 

2.  Information till nämnd 2019-06-14 
Dnr BUN 2019/00013  
 

1. Information om skolplacering inför läsåret 2019/2020  
 

 
 

2. Information om internkontrollrapport 2019 – deluppföljning 
 
 

3. Information om befolkningsprognosen  
 
 

4. Information om Beställning av förstudie gällande utbyggnad av 
Forshällaskolan inkl fritidshem alternativt en ny skola för åk F-6 
 

5. Information om Beställning av förstudie gällande ombyggnad av 
Äsperödsskolan åk F-6 inkl fritidshem samt Källan åk 4-9 
 

6. Inspektionsärenden    
 
 

7. Utbildningspass – Barn- och elevhälsan 
 

 
 
 
10:00-10:30 
Enhetschef 
grundskolan  
 
10:30-11:00 
Controller  
 
11:05-11:25 
Utredare  
 
11:25-11:40 
Utredare  
 
11:40-11:55 
Utredare  
 
11:55-12:00 
Administrativ chef  
 
13:20-14:10 
Verksamhetschef 
barn och elevhälsan
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3.  Information - Förvaltningschef 2019-06-14 
Dnr BUN 2019/00014  

 

1. Förvaltningschefen informerar  

 

 

2. Lokalfrågor  

- Norrskolans och Linnéaskolans moduler  

 

 

 

14:10-14:50 

Förvaltningschef  

 

Lokalplanerare  

4.  Information - Ordförande 2019-06-14 
Dnr BUN 2019/00015  

 

1. Reflektion/Information från Skolriksdagen 

 

Beslutsärenden 13:00-13:20 

 

 

 

14:50-15:00 

Ordförande  

5.  Beslut om uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021  
Dnr BUN 2018/00018  

Utredare  

6.  Barn och utbildningsnämndens styrkort 2019-2022 
Dnr BUN 2019/00025  

Utredare  

7.  Rapport från skolplacering inför läsåret 2019/2020  
Dnr BUN 2019/00055  

Enhetschef 

grundskolan  

8.  Beställning av förstudie gällande utbyggnad av Forshällaskolan inkl 

fritidshem alternativt en ny skola för åk F-6   
Dnr BUN 2019/00601  

Utredare  

9.  Beställning av förstudie gällande ombyggnad av Äsperödsskolan åk 

F-6 inkl fritidshem samt Källan åk 4-9   
Dnr BUN 2019/00602  

Utredare  

10.  Uppföljning internkontrollplan 2019, Delrapport juni 
Dnr BUN 2019/00603  

Controller  

11.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-06-14 
Dnr BUN 2019/00002  

Nämndsekreterare  

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

känner sig kränkt 2019-06-14 
Dnr BUN 2019/00034  

Nämndsekreterare 

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

frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2019-06-14  
Dnr BUN 2019/00238  

Nämndsekreterare 



  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

3(3) 

2019-06-03  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

14.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till resp gruppledare. 

 

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

hygienartiklar. 
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Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 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 Bjarne 

Rehnberg (UP). Beräknad tid för justering är måndagen den 24 juni 2019.      

                        

      

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Bjarne Rehnberg (UP) till justerande samt  

  

att justering äger rum måndagen den 24 juni 2019 
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1. Information om skolplacering inför läsåret 2019/2020  
 

2. Information om internkontrollrapport 2019 – deluppföljning 
 

3. Information om befolkningsprognosen  
 

4. Information om Beställning av förstudie gällande utbyggnad av Forshällaskolan 
inkl fritidshem alternativt en ny skola för åk F-6 

 
5. Information om Beställning av förstudie gällande ombyggnad av 

Äsperödsskolan åk F-6 inkl fritidshem samt Källan åk 4-9   
 

6. Inspektionsärenden  
 

7. Utbildningspass – Barn- och elevhälsan 
  
 

  
   
     
      
      
      
   
  
      
 



 

 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1)

2019-05-21 Dnr BUN 2019/00013

  
 

Handläggare 
Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 
Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information till nämnd 2019-06-14 
 

1. Information om skolplacering inför läsåret 2019/2020  
 

2. Information om internkontrollrapport 2019 – deluppföljning 
 

3. Information om befolkningsprognosen  
 

4. Information om Beställning av förstudie gällande utbyggnad av Forshällaskolan 
inkl fritidshem alternativt en ny skola för åk F-6 
 

5. Information om Beställning av förstudie gällande ombyggnad av 
Äsperödsskolan åk F-6 inkl fritidshem samt Källan åk 4-9   
 

6. Inspektionsärenden  
 

7. Utbildningspass – Barn- och elevhälsan 
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Pågående ärenden – myndigheter 2019 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:443 - Beslut att 
överlämna anmälan mot Sommarhemsskolan 
7-9 till Uddevalla kommun (BUN 
2019/00137) 

2019-01-22 – Beslut att 
överlämna anmälan till 
Uddevalla kommun – svar senast 
2019-02-22 
2019-02-21 – yttrande skickas 
med beslutsjournal 
2019-03-20 – Begäran om 
komplettering 
2019-03-26 – komplettering 
skickas 
2019-03-29 – Beslut om 
föreläggande att vidta åtgärder – 
svar senast 20 maj

2019-05-24 – begäran om 
komplettering – svar senast 10 
juni. 

2019-05-17 – Komplettering 
skickas  

Skolinspektionen 2019:1094 - Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan mot 
Västerskolan (BUN 2019/00246) 

  2019-02-21 – Begäran om 
yttrande – svar senast 2019-03-
20 

2019-03-20- yttrande skickas 
med beslutsjournal 

Skolinspektionen 2019:4012 - Beslut att 
överlämna anmälan mot Östrabo yrkes till 
Uddevalla kommun (BUN 2019/00594) 

  2019-05-09 – Beslut att 
överlämna anmälan mot Östrabo 
yrkes till Uddevalla kommun 
Svar senast 28 maj

2019-05-27 – Svar på klagomål 
skickas  

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

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
       
       

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 
2019-01-30 – konversation 
mellan rektor och 
Skolinspektionen 
2019-02-05 – Tjänsteanteckning

2019-05-10 – Beslut att avsluta 
ärendet.  

2019-03-13 – Svar till 
Skolinspektionen skickas  
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2019-02-06 – Uppföljning av 
beslut – svar senast 2019-03-15

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

2019-03-25 – Beslut att avsluta 
ärendet. 

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

2019-05-24 – Beslut att avsluta 
ärendet  

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 

2019-04-09 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2019-01-11 – Svar skickad med 
beslutsjournal 
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§ 79 Dnr BUN 2019/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2019-06-14 

  

1. Förvaltningschefen informerar  

  

2. Lokalfrågor  

- Norrskolans och Linnéaskolans moduler  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2019-06-14 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

 

2. Lokalfrågor  

- Norrskolans och Linnéaskolans moduler  

 

      

      

 

   
 



UDDEVALLA KOMMUN
Barn och utbildning

2019‐02‐26

=>Uppföljning ekonomi och verksamhet =>Arbetsmiljö
=> Planering ekonomi och verksamhet '=>Lokalfrågor
=>Hållbar utveckling

Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Beslutsärenden

Rapport arbetsmiljö Bokslut 2018 med 
verksamhets-
berättelse

Budgetdialog    2020-
2022

Delårsbokslut TI 2019 Internkontroll-rapport 
2019 -deluppföljning 

Rapport arbetsmiljö Delårsbokslut TII 
2019

Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 

Internkontroll-rapport 
2019       och plan 
2020

Anmälda kränkningar 
och frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Rapport om 
skolplaceringsproces
sen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud 2020/2021

Styrkort BUN - 
justering av uppdrag 
och målnivåer 

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Bokslut ekonomi 
(delrapport)

Verksamhets-
berättelse med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd 

Ekonomisk 
uppföljning jan-febr

Drogförebyggande 
arbete 

Delårsrapport T1 med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd

Lärande för hållbar 
utveckling och ISO 
14001 

Controllerrapport 
Central

Delårsrapport TII 
med resultatdialog 
SKA FVL-nämnd

Förslag anslagsbind-
ningsnivåer; 
Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 samt 
översyn av stykort

Controllerrapport och 
ekonomisk 
uppföljning jan-okt

Kommunens 
aktivitetsansvar

Rapport arbetsmiljö Anmälda kränkningar 
och frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Information om 
skolaplaceringsproce
ssen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Lokalbehov kopplat 
till befolknings-
prognos

Måltidsrapport

Rapport arbetsmiljö

Budgetdialogsmöte 7 
mars 13:00-16:00

Bussresa lokaler Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 
samt översyn av 
stykort (mitten av 
sept)

13 februari 
utbildningsdag bun

ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN   2019

2019

Informationsärenden

Arbetsmöten

Utbildningsdagar
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Information - Ordförande 2019-06-14 

 

1. Reflektion/Information från Skolriksdagen 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2019-06-14 

 

1. Reflektion/Information från Skolriksdagen 
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§ 81 Dnr BUN 2018/00018  5 

Uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021 Barn och 

utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen innehåller nämndernas planering av vad som ska uppnås under de 

kommande tre åren med budget för det första året. Höstens arbete 2018 med 

verksamhetsplan 2019-2021 förenklades med hänsyn tagen till ny mandatperiod och 

frånvaron av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort. När detta nu är på plats 

behöver nämnderna fatta ett nytt beslut om en uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021 

senast den 30 juni. Inga förändringar görs vad gäller den ekonomiska redovisningen.      

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-05-10 

Uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021      

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens förslag till uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021. 
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Handläggare 

Utredare Anna Hurtig 

Telefon 0522-69 70 11 
anna.hurtig@uddevalla.se 

 

Uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021 Barn och 

utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen innehåller nämndernas planering av vad som ska uppnås under de 

kommande tre åren med budget för det första året. Höstens arbete 2018 med 

verksamhetsplan 2019-2021 förenklades med hänsyn tagen till ny mandatperiod och 

frånvaron av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort. När detta nu är på plats 

behöver nämnderna fatta ett nytt beslut om en uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021 

senast den 30 juni. Inga förändringar görs vad gäller den ekonomiska redovisningen.  

  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-05-10 

Uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Hurtig 

Förvaltningschef Utredare 

Expediera till 
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1 Del I 

1.1 Verksamhetsbeskrivning och organisation 

 

 

 

Barn och utbildningsnämnden svarar för att Uddevallas invånare har tillgång till barnomsorg och 

utbildning. Även genomförandeansvaret för cirka 1500 gymnasieelever från närliggande 

kommuner inom Fyrbodal ingår i nämndens ansvar genom samverkansavtal. De olika 

verksamheterna ska uppmuntra till utveckling och lärande, ge stöd och ha positiva förväntningar 

på varje individ med tydlig fokusering på mål, resultat, uppföljning och en god livskvalitet. All 

förskole- och utbildningsverksamhet för barn och ungdomar, även enskild och fristående 

verksamhet, finansieras över Barn och utbildnings budget. Inom gymnasieskolan och 

vuxenutbildningen erhålls statsbidrag för att stödja lärlingsutbildningen. Inom vuxenutbildningen 

finns utbildningar som helt eller delvis finansieras med statsbidrag. De senaste åren har, för 

samtliga verksamheter, flera riktade statsbidrag införts som måste sökas av barn och 
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utbildningsförvaltningen och alltså inte tilldelas kommunen generellt (automatiskt) och 

kanaliseras via kommunbidraget. 

 

Förskola och pedagogisk omsorg 
Kommunen erbjuder förskola och pedagogisk omsorg utifrån familjers olika behov. I kommunen 

kan föräldrar välja mellan kommunala och fristående verksamheter som vänder sig till 

åldersgruppen 1–5 år. Fristående pedagogisk omsorg vänder sig till åldersgruppen 1-13 år. Den 

fristående verksamheten är dock inte en del av nämndens uppdrag men den står under nämndens 

tillsyn. 

 

Förskoleklass 
Förskoleklass är sedan höstterminen 2018 obligatoriskt från det år då barnen fyller sex år. 

Förskoleklassen är lokal- och verksamhetsmässigt knuten till grundskolan. 

 

Grundskola 
Grundskolan utgör det obligatoriska skolväsendet för elever 7 – 16 år. Inom kommunen finns 

kommunala och fristående grundskolor med delvis olika profiler. Kommunen ansvarar för att 

alla barn och ungdomar, vars hemkommun är Uddevalla, får tillgång till grundskola. 

 

Grundsärskola 
Grundsärskola är en skolform för elever 7 – 16 år med utvecklingsstörning. Grundsärskolan ligger 

under verksamhetschefen för grundskolas ansvar och samorganiseras i viss mån med grundskolan. 

 

Fritidshem 
Kommunen ansvarar för tillgång till fritidsverksamhet för barn från sex till och med tolv års ålder. 

Verksamheten är lokal- och verksamhetsintegrerad inom grund- och grundsärskola. Samverkan 

sker med kultur- och fritidsförvaltningen i öppen verksamhet i vissa kommundelar för barn mellan 

tio och tolv år. Även fristående fritidshem finns i kommunen. 

 

Gymnasieskola 
Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. Den förbereder för 

yrkesverksamhet eller högskolestudier. På senare tid har elevens rätt att välja program och skola 

ökat. I kommunen finns kommunala Uddevalla gymnasieskola och några fristående 

gymnasieskolor som tillsammans erbjuder ett stort antal utbildningar. Uddevalla gymnasieskola får 

ca 50 % av sina elever från andra kommuner, främst inom Fyrbodal. 

 

Gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskola är en frivillig skolform för elever med utvecklingsstörning i åldersgruppen 16 – 

21 år. Gymnasiesärskolan ligger inom verksamhetschefen för gymnasieskolas ansvar och är 

lokalintegrerad i Uddevalla gymnasieskola. Liksom gymnasieskolan tar gymnasiesärskolan 

emot andra kommuner och elever från Uddevalla går i gymnasiesärskola på annan ort. 
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Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 

inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux) samt utbildningar 

inom Yrkeshögskolan. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) ingår numera som en del i 

kommunal vuxenutbildning. 

1.2 Nämndens styrkort 

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

 

1.2.1.1 Nämndstrategier 

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

synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå: 

Ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete har stor betydelse för att lyckas höja kunskapsresultaten, 

öka tryggheten och studieron och skapa bättre likvärdighet mellan Uddevalla kommuns förskolor 

och skolor, både vad gäller elevers resultat och förutsättningar. Det handlar om att identifiera de 

viktigaste orsakerna bakom identifierade problem för att därigenom kunna prioritera rätt insatser 

som ger effekt.  

 

För att det systematiska kvalitetsarbetet ska lyckas krävs det att vi jobbar tillsammans och 

enhetligt utifrån gemensam SKA-modell. Genom gemensam struktur, gemensamma processer och 

gemensamt förhållningssätt skapar vi förutsättningar för att lyckas. Vi behöver se till att 

utvecklingsprocessen får både utrymme och uppmärksamhet på alla nivåer i organisationen och 

arbeta för att skapa en kultur och en tillit till varandra där problem vågar lyftas.   

 

Inom ramen för SKA-modellen följer vi upp en mängd olika dokumentation av elevernas 

kunskapsresultat och måluppfyllelse. Förvaltningsledningen har enligt beslut om gemensam SKA-

modell i uppdrag av inför nämnden svara för uppföljningen och analysen av dessa och att 

sammanfatta sin bedömning av måluppfyllelsen på aggregerad nivå till nämnden, inklusive ev. 

åtgärder som förvaltningsledningen vidtagit eller ev. vilka åtgärder som nämnden bör besluta om. 

 

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

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

kärnuppdrag: 

Inom Barn- och utbildning finns stora utmaningar att rekrytera behörig personal i den omfattning 

som krävs. Detta, tillsammans med hög personalomsättning påverkar kraftigt förutsättningarna för 

barns- och elevers lärarande och lärarnas arbetsmiljö. Skollagens krav att endast legitimerade och 

behöriga lärare får sätta betyg samt att endast behöriga lärare får uppbära fast anställning leder till 

ökad arbetsbelastning för behöriga lärare och till fler lärarbyten för eleverna. 
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Kompetensbristen kräver förändring och pekar på nödvändigheten av att kommunen uppfattas som 

en attraktiv arbetsgivare, både för att rekrytera nya medarbetare och för att behålla och utveckla de 

medarbetare som redan arbetar i kommunen. Det handlar om att skapa en god arbetsmiljö och rätt 

förutsättningar för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag.  

Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa 

sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse: 

De förändrade ekonomiska förutsättningarna utgör en utmaning för alla nämnder. För barn och 

utbildningsnämnden utgör dessa en särskild utmaning eftersom nämndens verksamheter befinner 

sig i ett mycket expansivt skede under lång tid framöver. Att i detta läge uppnå 

kommunfullmäktiges mål om ökade kunskapsresultat är ytterligare en utmaning att ta sig an. Nya 

arbetssätt och nya sätt att samverka och organisera verksamheten behöver utvecklas för bibehållna 

kvalitetsnivåer och höjda kunskapsresultat. Det gäller både den pedagogiska verksamheten i barn- 

och elevgrupper liksom inom olika stödfunktioner och administration. Öppenhet, Respekt och 

Professionalitet är viktiga ledord i den förändringsprocess vi nu befinner oss i.   

 

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

utforma framtida lokaler till moderna och flexibla lärmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv: 

Obalansen i lokalförsörjningsprocessen tillsammans med stora ökningar av antal barn och elever har 

genererat kostnadsdrivande kapacitetsbrister och resulterat i trångboddhet som påverkar 

arbetsmiljön för både barn, elever och medarbetare negativt och försvårat arbetet med att höja 

måluppfyllelsen, öka tryggheten och studieron i verksamheterna. Att få till stånd en fungerande 

lokalförsörjningsprocess är av största vikt.  

Framtida lokalers utformning ska medvetet fokuseras mot att skapa moderna och flexibla lärmiljöer. 

Detta för att öka måluppfyllelsen och skapa ökade förutsättningar för verksamheterna att utarbeta 

nya moderna arbetssätt och ökat samarbete med andra verksamheter. 

 

1.2.1.2 Mått från kommunfullmäktige och nämnd 

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

 Gymnasieelever med examen inom 4 år, ska öka (KF) 

 Elever med höga betyg ska öka (BUN) 

 Elevers trygghet och studiero ska öka (BUN) 

 Behöriga pedagoger ska inte minska (BUN) 

 Minskad sjukfrånvaro (KF) 

 Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka (BUN) 
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1.2.1.3 Uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan  

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

prioritera minskade barngrupper i förskolan 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att satsa på 

fler kommunala dagbarnvårdare 

 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-

2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande gemensamt bibliotek och 

skolbibliotek i Källdal 

1.2.1.4 Uppdrag från nämnd  

 Samtliga skolformer och alla nivåer i organisationen ska inför varje tertialbokslut enligt 

årshjul rapportera en sammanfattning av sin nulägesanalys av kunskapsresultat, trygghet och 

studiero enligt beslutade stöddokument. Identifierade problem ska tydligt framgå och vilka 

orsaker till problemen man kommit fram till i sin analys, samt vilka åtgärder och insatser 

som formulerats utifrån analysen. Uppföljning och utvärdering av pågående insatser ska 

rapporteras. Om behov finns av stöd och hjälp från huvudmannen för att åtgärda ett problem 

eller någon brist som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

 

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

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

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

Mått Målsättning 2019 Målsättning 2020 Målsättning 2021 

Gott bemötande vid kontakt med 
kommun, ska öka 

   

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

   

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

   

Företagsklimat enl. Svenskt 
Näringsliv, ranking 

   

1.2.5 Säkra kompetensförsörjningen 

Politiska uppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att upprätta ett lärcentrum 
inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande kommuner med fokus på strategisk 
kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda utbildning frångrundläggande utbildningsnivå till kvalificerad 
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Politiska uppdrag 

eftergymnasialnivå i nära samarbete medarbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske med 
företagens och kommunenskompetensförsörjning 

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

1.2.6 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

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

Mått Målsättning 2019 Målsättning 2020 Målsättning 2021 

Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

   

Öka andelen förnybar och 
återvunnen energi i kommunala 
byggnader 

   

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

Politiskt uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 

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

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda villkoren för enskild 

pedagogisk omsorg. 
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1.2.9 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

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

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

1.2.12 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 

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

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

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

1.2.16 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 

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

1.3 Ekonomisk översikt 

Kommunbidrag och investeringar 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 
Budget fast 
pris 2019 

Budget 
löpande pris 
2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Kommunbidrag 1339,9 1431,3  1461,7 1483,9 1507,5 

Investeringar 72,5 429,0  420,0 398,0 308,0 

 

Fram till 2017 har genomförandegraden av investeringsplanens 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. Det är mycket viktigt att den 

tidplan som lokalförsörjningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund 

för investeringsplanen. Detta fordrar ett ökat samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt 

att nödvändiga prioriteringar beslutas i kommunens politiska ledning. 

 

Kommunfullmäktige har i sitt beslut om flerårsplan för 2019-2021 beslutat om ekonomiska ramar 

för treårsperioden. Utifrån befolkningsprognos tillförs respektive verksamhet resurstillskott för att 

bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. Därutöver tillförs nämnden 5 mkr i ökat kommunbidrag 

som kompensation för ökad volym i de verksamheter som inte ingår i demografianslaget ovan. 

Beslutet om ökade ramar för BUN under 2019 kompletteras med krav på effektiviseringar om 17 

mkr för 2019. Effektiviseringsuppdragets omfattning är ca 1,2 % av ingående kommunbidrag. 
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Många av de effektiviseringar som kommer att genomföras får bara effekt del av år/ halvår 

vilket innebär krav på ökade effektiviseringar för att ligga i fas med kommande 

effektiviseringskrav år 2 och 3.  

Budget per verksamhetsområde 

mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Förskola 80,2 467,2 387,0 

Grundskola/Fritidshem 82,5 805,3 722,8 

Särskola 10,8 71,7 60,9 

Gymnasieskola 205,8 405,9 200,1 

Vuxenutbildning 43,2 109,7 66,5 

Gemensam verksamhet 0,5 24,9 24,4 

 

 Förskola: 10 mkr för att ge möjlighet att bibehålla barngruppernas storlek då statsbidraget 

reducerats. Effektiviseringsuppdrag: 4,3 mkr.  

 Grundskola/fritidshem: 3 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i 

grundskolan. Effektiviseringsuppdrag: 8,4 mkr.  

 Särskola: Effektiviseringsuppdrag: 700 tkr.  

 Gymnasieskola: 1 mkr avsätts för asylelever. Effektiviseringsuppdrag: 2,3 mkr.  

 Vuxenutbildning: 7 mkr för att upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen. 

Effektiviseringsuppdrag: 700 tkr mkr.  

 Gemensam verksamhet: Effektiviseringsuppdrag: 600 tkr  

 

Utöver verksamheternas egna effektiviseringar skall alla verksamheter gemensamt arbeta med att 

effektivisera utvalda aktiviteter och processer. Gemensamma områden att gå vidare med är 

lovskolor, rekryteringsprocess, läromedel, speciallokaler, specialkompetenser, upphandling och 

digital strategi. 

2 Del II 

2.1 Övergripande omvärldsanalys och utmaningar 

 

Välfärdsutmaningar 
Alla kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren. De stora utmaningarna kommer sig 

av en hög demografisk utveckling, stora investeringsbehov och svårigheter att rekrytera personal 

med rätt kompetens. Detta i ett läge där intäkterna inte ökar lika mycket som kostnaderna och 

konjunkturen beräknas vika. 

Välfärdsbehoven ökar för de flesta kommuner som en effekt av demografiska förändringar. Både 

antalet äldre och yngre ökar kraftigt samtidigt som de i arbetsför ålder ökar i mindre omfattning. 
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Försörjningskvoten ökar med knappt 20 %. Genom höga födelsetal och invandring ökar andel och 

antal barn och unga. Utvecklingen i Uddevalla ligger något högre än riksgenomsnittet. 

Ökningstakten i de lägre åldrarna avtar något men ligger kvar på en betydande nivå. Ökningstakten 

i de högre åldrarna (högstadiet och gymnasieskola) är mycket hög de kommande åren.  

Den demografiska utvecklingen leder till stora behov av personal och lokaler. Allt fler yngre ställer 

krav på fler förskolor och skolor. Planerna att investera har ökat kraftigt de senaste åren med en 

omfattande genomförandeproblematik. Ännu är de planerade objekten vad gäller gymnasieskolor 

relativt låg. De ökande investeringarna medför också kraftigt ökade driftskostnader. Både för själva 

investeringen och för verksamheten som ska utföras i den.  

Rekryteringsproblematiken har ökat de senaste åren och vid många rekryteringar är det svårt att få 

tag i rätt person med rätt kompetens. Under perioden april till augusti 2018 hade Barn- och 

utbildningsförvaltningen ute 188 annonser motsvarande 232 tjänster vilket tydligt visar på den 

ökande mängden rekryteringar.  

Effekten av de ökande välfärdsbehoven är att kommunernas ekonomi påverkas kraftigt. Kostnader 

för investeringar och demografi är betydligt större än intäktsökningen. För att hantera utmaningarna 

krävs stora effektiviseringar. För Uddevallas del är detta beräknat till ca 200 mkr fram till 2021. 

Alternativa, långsiktiga lösningar inom exempelvis områdena kompetens, teknik, samarbete, 

administration och lokalanvändning krävs. Utmaningen ligger i att klara större volymer utan att 

antalet anställda ökar i samma takt och utan att kvaliteten försämras. Uddevallas situation är inte 

unik i kommunsverige – vi delar den med en stor majoritet av landets kommuner. 

SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har lämnat ett antal förslag till för att lösa utmaningarna 

och lyfter fram fyra fokusområden som särskilt intressanta. Det första handlar om ett längre 

arbetsliv: vi behöver jobba längre vilket innebär högre pensionsålder, vi behöver arbeta heltid, 

heltid ska vara norm; vi behöver arbeta på nya sätt och hitta andra lösningar för att genomföra våra 

uppdrag samt; personalen vi har behöver kompetensutvecklas för att klara nya utmaningar. 

Det andra fokusområdet är teknik. Vi behöver utmana traditionella arbetssätt och använda tekniken 

för att genomföra detta. Det tredje handlar om ökad samverkan. Vi behöver samarbeta i ökad 

omfattning inom kommunen. Den fjärde och sista handlar om att förbättrad statlig styrning genom 

att minska de riktade statsbidragen och öka de generella bidragen. Riktade statsbidrag leder till 

mycket administration men även till låsningar som gör att kommunerna hindras i möjligheterna att 

effektivisera. 

SKL (Sveriges kommuner och Landsting) har lämnat ett antal förslag till kommunerna på aktiviteter 

och åtgärder för att lösa rekryteringsutmaningarna:  

- Ny form av lärarutbildning, som kommunerna i Dalaregionen har tillsammans med 

Högskolan Dalarna, som Lärarnas tidning också skrivit om tidigare i artikeln ”Snabb succé 

för betald lärarutbildning i Dalarna” 
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- Locka unga och nya lärare, till exempel anställa läraraspiranter i ett år, som Töreboda 

kommun har gjort. 

- Påverka normer och attityder till läraryrket. 

- Vara en attraktiv arbetsgivare genom bland annat tydlighet i arbetsfördelning, möjlighet i 

löne- och karriärutveckling samt god arbetsmiljö. 

- Förlänga arbetslivet genom individuella och flexibla lösningar. Till exempel som Borås, 

locka tillbaka pensionerade lärare. 

- Ta in andra yrkesgrupper i skolan. 

- Hitta nya organisationsmodeller och arbetssätt, som tvålärarsystem, bättre samverkan mellan 

olika lärargrupper eller en ökad arbetsspecialisering. 

- Använda sig av digitala lösningar som fjärrundervisning i högre grad. 

 

Nämndens viktigaste utmaningar 

Sammanfattningsvis måste nämndens viktigaste utmaningar nu ses utifrån effektiviseringskraven 

och en ekonomi i balans:  

Att få till stånd fungerande lokalförsörjningsprocess 

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

arbetsmiljön för både barn, elever och medarbetare negativt och försvårar arbetet med att höja 

måluppfyllelsen, öka tryggheten och studieron i verksamheterna. Behovet av lokaler är omfattande.  

 

Att rekrytera och behålla behöriga lärare 

Det finns stora utmaningar vad gäller att rekrytera behörig personal i den omfattning som krävs. 

Tidigare år har det varit svårrekryterat i några enskilda ämnen men idag är det generellt svårt att få 

behöriga till utannonserade tjänster. Detta, tillsammans med hög personalomsättning påverkar 

kraftigt förutsättningarna för barns- och elevers lärarande.   

Att ställa om till minskade resurser utan att kvaliteten försämras 

Utmaningen ligger i att klara större volymer utan att antalet anställda ökar i samma takt och utan att 

det ska leda till sämre kunskapsresultat eller försämrad arbetsmiljö. 

2.2 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 

2.2.1 Förskola 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 
Budget löpande 
pris 2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 82,2 74,6 80,2 80,2 80,2 

Kostnader 423,2 442,0 467,2 470,2 474,7 
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Netto 341,0 367,4 387,0 390,0 394,5 

2.2.1.1 Uppdrag och handlingsplaner 

Uppdrag Handlingsplaner 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 
2017-2019 och 2019-2021 fått i uppdrag att under 2017 
och 2019 använda 10 mkr för att minska barngruppernas 
storlek inom förskolan. De barngrupper som i dagsläget 
är störst ska prioriteras. 

Fortsatt arbete för minskade barngrupper enligt uppdrag i 
flerårsplanen 2019-2021 om minskade barngrupper, med 
inriktning mot de minsta barnen. 

Effektiviseringsuppdrag   Avveckling av allergianpassning på en enhet 

 Minskad planeringstid för barnskötare 

 Samarverkan mellan enheter gällande öppning 
och stängning 

 Tilläggsbelopp/extraordinära stödinsatser 

 

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 

Mellan år 2017 och 2018 har andelen förskollärare ökat, men personaltätheten minskat. Det är en 

logisk följd att andelen förskollärare ökar, eftersom minskning av personal huvudsakligen består i 

färre helt outbildade och barnskötare. Rekryteringssvårigheter av legitimerad personal gäller fortsatt 

hela landet och även Uddevalla. Uppdraget att minska antalet barn per barngrupp nås inte med 

nuvarande resurstilldelning. Det kommunala tillskottet riktas främst till de minsta barnen.  

Hela verksamheten har i uppdrag att främja likvärdighet, men förutsättningarna för enheterna är 

mycket olika, både vad gäller legitimerad personal, barnens egna förutsättningar, lokalernas 

utformning, storlek och skick. Exempelvis är det mycket svårt för förskolor byggda för ca 36 barn 

att hålla budget, medan de större förskolorna har stordriftsfördelar. Även den statiska 

grundfördelningen av personaltid från måltidsservice missgynnar de små enheterna.  

 

Förskoleverksamheten står inför två stora utmaningar; kompetensförsörjning och likvärdighet. För 

kompetensförsörjning försöker verksamheten att utveckla olika former av attraktiva tjänster inom 

befintlig organisation. Ett stort arbete görs också kring arbetet med lärarstuderande. För ökad 

likvärdighet har utvecklingsgruppen ett direkt uppdrag, men hela verksamheten måste bidra till att 

analysera och kompensera. Med de stora skillnaderna i förutsättningar är det en grannlaga uppgift 

att ge alla Uddevallas barn inom kommunal barnomsorg en likvärdig verksamhet.  

Förskolans framtagna handlingsplaner  

Förskolans arbete med mindre barngrupper har gynnat barnen. Att organisera barnen i mindre 

grupper är en ständig strävan för verksamheten och kommer att fortsätta under perioden, med 

inriktning mot de minsta barnen.  

Förskoleverksamhet har små möjligheter till förändringar som inte direkt slår mot personaltäthet 

eller barngruppsstorlek. De effektiviseringar som planeras genomföras under planperioden är därför 

att lägga mindre budget för tilläggsbelopp, avveckla allergianpassningen på en enhet, minska 
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planeringstid för barnskötare och minska öppettiderna på några enheter som ligger mycket nära 

andra enheter, och där man därför kan samverka kring öppning och stängning.  

2.2.2 Grundskola/Fritidshem 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 
Budget löpande 
pris 2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 84,4 79,9 82,5 82,5 82,5 

Kostnader 749,9 790,2 805,3 818,3 830,3 

Netto 665,5 710,3 722,8 735,8 747,8 

2.2.2.1 Uppdrag och handlingsplaner 

Uppdrag Handlingsplaner 

Effektiviseringsuppdrag  - Alla enheter åläggs en procent av sin budget i 
effektiviseringar 

- Minskad administration 

- Restriktivitet gällande konferenser, kostsamma 
utbildningar mm.  

- Läromedel 

- Kopiering, utskrifter 

- Minskad bemanning sommarfritids 

- Övergång till Chromebooks för pedagogisk 
personal 

- Organisering Västerskolan  

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 

Uddevalla grundskola har de senaste två åren en positiv trend när det gäller meritmedelvärde för 

avgångsklasserna i årskurs 9. Vi ser en markant förbättring, både i förhållande till övriga riket och 

jämförbara grannkommuner. Både pojkar och flickor har gjort bättre resultat. Dessutom ser vi också 

en bra utveckling för de utrikesfödda och nyanlända. Pojkarna presterar generellt sämre än flickor, 

en trend som förstärks med stigande ålder. Tittar vi längre ner i åldrarna ser vi att andelen elever 

som når minst godkänd nivå är över 90% i många ämnen, vilket är glädjande.  

Våra analyser visar att vi måste arbeta vidare med läs- och skrivförmåga i tidiga åldrar. Vi måste 

arbeta med genusproblematiken och få skolan bättre anpassad efter pojkarnas behov. Vi sätter fokus 

på tidig läsinlärning, språkutvecklande arbete, betyg och bedömning, systematiskt kvalitetsarbete 

samt genusarbete. Vårt övergripande medel för att nå nödvändiga förbättringar inom angivna 

områden kommer att vara stärkt ledarskap på alla nivåer inom organisationen 

Samtidigt som grundskolans måluppfyllelse skall öka och behörigheten bland personalen skall 

stärkas finns en rad utmaningar att förhålla sig till under perioden. Tröghet i lokalprocessen 

genererar kapacitetsbrister och resulterar i trångboddhet som försvårar arbetet med att höja 
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måluppfyllelsen. Rekryteringsläget är svårt och personalomsättningar ökar vilket påverkar 

förutsättningarna för elevernas lärande negativt. Det saknas behöriga lärare och fritidspedagoger på 

alla nivåer och i alla ämnen. Även elevhälsans professioner, och då i synnerhet specialpedagoger, är 

svårrekryterade. Detta utmanar oss i det viktiga arbetet med att säkerställa utredningar av och 

särskilt stöd till elever i behov. Chefsituationen innebär fortsattför allt för många underställda för 

grundskolans rektorer.  

Kraftiga minskningar av asyl och etableringsersättningar skall ställas mot att kommunens 

utbildningsansvar kvarstår för elever med utländsk härkomst och annat modersmål än svenska. 

Lagstadgade rättigheter för dessa gruppers utbildning har förstärkts. 

Grundskolan har ett stort åtagande vad gäller att effektivisera verksamheten under perioden, för att 

klara effekterna av den demografiska utvecklingen. Större volymer skall hanteras med mindre 

mängd tilldelade medel. 

Samtidigt behöver satsningar göras på både högre måluppfyllelse, förbättrad arbetsmiljö för elever 

och personal. Riktade statliga bidrag för likvärdig skola skall användas på klokast möjliga sätt för 

att bidra till detta. 

 

Grundskolans/fritidshemmens framtagna handlingsplaner 

- Förutsättningarna för rektorers och lärares pedagogiska ledarskap skall fortsatt stärkas, 

huvudsakligen genom kompetensutveckling i likvärdig bedömning och ledarskap. 

- Läs- och skrivkunnighet är avgörande för elevers förmåga att prestera goda resultat varför 

fortsatta satsningar kommer göras under perioden inom detta område. 

- Vårt arbete med språkutvecklande arbetssätt fortgår i syfte att optimera integrationen för 

nyanlända men också för att ge alla elever möjlighet till god måluppfyllelse i alla ämnen. 

- Skillnaden mellan pojkars och flickors resultat skall minska. Genusarbetet skall genomsyra 

alla skolformer i grundskolan. 

- Andra yrkeskategorier än lärare skall i möjligaste mån anställas för att ge lärarna möjlighet 

att ägna sig åt kärnuppdraget. 

- Särskilt stöd till elever i behov skall förbättras dels genom satsning på elever med hög 

skolfrånvaro dels genom utökad kapacitet vad gäller antalet platser på specialstödenheten 

Källan.  

- Organisation och arbetssätt kommer under planperioden behöva ses över och förändras för 

att möta kraven på en effektivare resursanvändning. 

- (LHU), Lärande för hållbar utveckling- utifrån socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

perspektiv - är idag, totalt sett, det mest angelägna utvecklingsområdet i vårt samhälle. 

Därför är vår ambition att LHU under perioden skall växa och bli ett naturligt inslag och 

förhållningssätt i samtliga ämnen i Uddevallas grundskolor. Ledning och styrning skall i alla 

led beakta hållbarhetsperspektivet.  
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2.2.3 Särskola 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 
Budget löpande 
pris 2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 12,6 10,7 10,8 10,8 10,8 

Kostnader 65,9 68,8 71,7 71,7 71,7 

Netto 53,3 58,1 60,9 60,9 60,9 

 

2.2.3.1 Uppdrag och handlingsplaner 

Uppdrag Handlingsplaner 

Effektiviseringsuppdrag  - Hemalternativ för skolundervisning istället för 
annan kommun (gysär) 

 

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 

 

Grundsärskola: 

Uppföljning av grundsärskoleverksamheten visar på goda resultat av arbetet med trygghet och 

studiero. Tryggheten och studieron främjas av personalens professionella bemötande, erfarenheter 

och kunskaper om funktionsvariationer. Att samma personal i största möjliga mån följer 

elevgrupperna under hela dagen och det finns en tydlig struktur i schemat är också betydelsefulla 

faktorer.   

Utmaningar för grundsärskolan är i stort sett lika som för grundskolan vad gäller lokaler, 

rekryteringsproblematik och inte minst åtagandet att effektivisera verksamheten under perioden, för 

att klara av att anpassa budget till ram. Särskolan är idag en verksamhet uppdelad på fyra olika 

geografiska platser och enheter. Detta försvårar det ekonomiska uppdraget liksom uppdraget med 

höjd måluppfyllelse. Gjorda analyser visar att Ledarskapet i klassrummet är ett viktigt 

utvecklingsområde under perioden. Med det följer ett mycket bättre och mer systematiskt 

kvalitetsarbete med systematisk uppföljning och analys. Arbetet med språkutvecklande arbetssätt är, 

liksom i grundskolan, ett givet område att vidareutveckla. 

Gymnasiesärskola: 

Gymnasiesärskolan befinner sig i en expansiv fas när det gäller elevtillväxt. Detta medför att 

verksamheten vaxer i antal nationella program och på befintliga program. Det finns ett utökat 

lokalbehov nu och på några års sikt. Antalet elever har vuxit från 54 till 79 elever på tre år. Detta 

har medfört att elevprognosen i budgetarbetet varit en utmaning. Det har sökt fler elever och knappt 

50% av dem är inresande vilket har bidragit till en stark tillväxt i IKE- balansen. Detta har medfört 

att gymnasiesärskolan haft positiva resultat i bokslut 2016, 2017 och prognostiseras ha det också för 

2018. Under samma period har egenfinansieringen justerats ned med 1000 TKR inför 2018 års 
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budget. Risken med detta är att Gymnasiesärskolan blir ekonomiskt sårbar eftersom budgeten 

bygger på att elevexpansionen skall fortgå̊ linjärt. 

Gymnasiesärskolans satsning på lärlingsutbildning och integrerade lösningar med treåriga 

nationella program så som BA, ES m.fl. har varit framgångsrikt i fråga om GYS13s intentioner med 

okad måluppfyllelse i avseende på antal elever som kommer i arbete efter avslutade studier. Av de 

tre elever som genomgått integrerade studier på BA så här långt har samtliga arbete efter avslutade 

studier inte bara direkt efter men också ett och två år efter avslutade studier. 

Gymnasiesärskolans elever är en särskilt utsatt grupp när det gäller studiero. En stor andel av 

eleverna har upplevt sig utsatta eller mobbade under sin skoltid och när det tillfrågas om detta går 

det nästan alltid långt bak i skoltiden. Mycket av det elevstödjande arbetet går ut på att hantera 

denna sociala problematik så att eleven kan fokusera mer av sin energi på studierna. Detta arbete 

bygger på socialt stöd i relationer där trygghet byggs upp stegvis. 

 

Särskolans framtagna handlingsplaner 

Hemalternativ för skolundervisning inom gymnasiesärskolan istället för annan kommun ser vi som 

en viktig strategi för att uppnå ekonomisk effektivisering. I de flesta fall går det att finna en 

individuell lösning för elever med speciella behov eller önskemål. För elever som läser mot ett 

nationellt program kan vi anpassa med hjälp av lärlingsutbildning och integrerade studier på ett 

treårigt nationellt program. Individuella lösningar med sociala anpassningar är nyckeln till att kunna 

ge fler möjligheten att studera på sin hemort. Prognosen är att någon eller några fler elever varje år 

ges möjligheten att studera på detta sätt med denna aktiva strategi. 

2.2.4 Gymnasieskola 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 
Budget löpande 
pris 2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 210,0 203,6 205,8 205,8 205,8 

Kostnader 405,3 399,3 405,9 412,1 419,2 

Netto 195,2 195,7 200,1 206,3 213,4 

 

2.2.4.1 Uppdrag och handlingsplaner 

Uppdrag Handlingsplaner 

Effektiviseringsuppdrag  

 

- Fortsatt omställning inom IM till mindre 
organisation 

- Lärares tid med elever med fokus på 
grunduppdraget 

- Administration it/Extens 
- Arbetet med nyanlända och 

mottagning/genomströmning 
- Uppdrag inom rektorsenhet utifrån effektivare 
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Uppdrag Handlingsplaner 

verksamhet 
- Utgång ur collegemodellen 
- Gymnasial lärlingsutbildning effektivare 

organisering 
- Ökad samverkan med vuxenutbildning r 
-  Chromebook som ordinarie lärverktyg 

 

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 

Från 2019 och framåt bedöms elevkullarna successivt öka, befolkningsprognoserna visar att 

ungdomar i gymnasieålder nu ökar fram till 2026 med över15%. Prognoser visar att andelen 

gymnasieungdomar 2040 har ökat med ca 45 %. Dock ökar andel elever mest från Uddevalla de 

kommuner som köper gymnasieutbildning i Uddevalla har en mindre ökning eller till och med 

minskad andel gymnasieungdomar. Konsekvensen av detta är att andelen elever från andra 

kommuner sannolikt minskar under åren och för Uddevalla betyder detta att egenkostnaden ökar för 

gymnasieskolan för kommunens egna ungdomar. Huvuddelen av Uddevalla kommuns ungdomar 

har sin utbildning inom Uddevalla gymnasieskola. Andelen inom fristående skolor är mycket låg. 

Andel elever från andra kommuner är hög och är nu ca 46 % av eleverna. Om kommande elever 

söker Uddevalla Gymnasieskola i samma andel som idag kommer verksamheten att fram till 2030 

öka med ett elevantal om uppemot 1000 elever. Vi går då mot en elevvolym totalt över 4000 elever. 

För att möta dessa elevökningar pågår nu en lokalutredning för gymnasieskolan som redovisas 

under våren 2019. Den kommer att tydligt peka på lokalutvecklingsbehov för gymnasieskolan. 

Kvalitéer inom utbildningen  

Flera nationella program och inriktningar inom Fyrbodal har avvecklats medan Uddevalla 

Gymnasieskola har upprätthållit utbildningsutbudet och på så sätt varit ett attraktivt val för 

regionens ungdomar. Utbildningsutbudet omfattar nu även naturbruksutbildningar. Andel elever 

som får sitt förstahandsval är 95 %, vilket kan jämföras med GR-regionen som redovisat 75 % 

tillgodosedda1-handsval. Andel elever som väljer yrkesutbildning är 46 % vilket kan jämföras med 

snittet i riket på 25 %. Bedömningen är att utbildningsutbudet tillsammans med lärlingsutbildningar 

och de utvecklade naturbruksutbildningarna är väl anpassat för att möta efterfrågan från regionens 

elever kommande år. Sammantaget är utbildningsutbudet i Uddevalla Gymnasieskola helt unikt i 

regionen och mycket gynnsamt för näringslivets behov av arbetskraft. 

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

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

preliminärt på 87 %. Gymnasieexamen är gymnasieskolans huvuduppdrag och ett resultat där ca. 9 

av 10 elever uppnår gymnasieexamen är bra och står sig bra mot rikets resultat men målsättning är 

alla elever. Man vet att just gymnasieexamen är nyckeln till fortsatt bra samhällsliv. 

Gymnasieskolan har idag inte i sin grundresurs förutsättningar för fullt ut stödja samtliga elevers 

stödbehov för att nå gymnasieexamen. En ekonomisk ökad resurs riktad mot speciallärare samt 

förstärkt lärarresurs är de behov som finns för att ytterligare höja måluppfyllelsen.  

Konsekvenser av migration 
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Intäkter kommer via IKE (interkommunal ersättning) samt Migrationsverkets asylersättningar. Vi 

ser nu fortsatt vissa avvikelser för asylersättningar som påverkat 2017 samt vidare 2018 och 2019. 

Ersättningar för nyanlända via statsbidrag minskar och till detta kommer problematik gällande 

betalningsansvar för nyanländas utbildningskostnader mellan främst Kunskapsförbundet Väst och 

Uddevalla gymnasieskola. En särskild process för att reglera dessa kostnader pågår. 

När nyanlända elever successivt blir folkbokförda (fått uppehållstillstånd) upphör det statliga 

bidraget och eleven blir kommunens egenkostnad. Inom gymnasieskolan är andelen nyanlända hög, 

vilket gör att den andel gymnasieungdomar som kommunen har ökar i förhållande till övrigt 

planerad demografi. 

För introduktionsprogrammet fortsätter omställning till lägre andel nyanlända. De aktiviteter som 

genomförts inom gymnasieskolan för att förstärka nyanländas lärande har ökat genomströmningen 

till nationella program. Främst kan nämnas den snabba utvecklingen av yrkesintroduktion som gör 

det möjligt för nyanlända att komma in på nationella program med begränsad behörighet och 

därmed studera i en integrerad språkmiljö på nationellt program och på kortare tid nå sina 

utbildningsmål. Sammantaget inför höstterminen 19 bedöms andel nyanlända på 

introduktionsprogrammet ha minskat med uppemot 50 % vilket innebär att mer än 200 elever gått 

vidare till nationella program från läsåret 16-17. Introduktionsprogrammet har genomfört en 

personalneddragning läsåret 2017/18 omfattande ca 24 tjänster en fortsatt neddragning planeras 

inför ht 19 för att anpassa till den snabba genomströmningen. 

Gymnasieskolans framtagna handlingsplaner 

Omställning IM genomförd fas 1. Fas 2 med fortsatta kostnadsanpassningar sker våren 2019. En 

översyn av lärares arbetstid sker med fokus på att undervisningsuppdraget skall prioriteras än mer. 

Rektorsenheterna kommer att arbeta med effektiviseringsuppdrag under våren 2019. 

Gymnasieskolan önskar lämna samarbetet i Fyrbodal inom Vård- och omsorgscollege samt 

Teknikcollege. Beslutsfattande är förvaltningschef. Lärlingsorganisationen ses över utifrån 

organisations storlek inom rektorsenheterna. Samverkan vuxenutbildningen kan utökas under åren 

gällande lokaler, utbildning, inventarier. Plattform för IT verksamhet är Chromebook för personal 

och elever så långt möjligt. 

2.2.5 Vuxenutbildning 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 
Budget löpande 
pris 2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 43,3 48,9 43,2 43,2 43,2 

Kostnader 94,2 105,9 109,7 109,7 109,7 

Netto 50,9 57,0 66,5 66,5 66,5 
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2.2.5.1 Uppdrag och handlingsplaner 

Uppdrag Handlingsplaner 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att under 2019 använda 7 mkr 
för att upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i 
samverkan med närliggande kommuner med fokus på 
strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 
utbildning från grundläggande utbildningsnivå till 
kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete med 
arbetsmarknaden och näringslivet, matchning ska ske 
med företagens och kommunens kompetensförsörjning. 

Avvaktas kommunledningskontorets utredning.  

Effektiviseringsuppdrag  - Lokalutnyttjande, inklusive Bryggan 
- Samarbete med kunskapsförbundet Väst 
- Fler kurser på distans i stället för i egen regi  
- Samutnyttja lokaler och maskiner med 

gymnasieskolan 
- Minskning av speciallärare på Lärcentrum  
- Effektiviseringar inom studie- och 

yrkesvägledning 
- Utnyttja digitaliseringen 

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 

Verksamheten står väl rustad för att arbeta med yrkesutbildningar på gymnasialnivå, vilket 

arbetsmarknaden efterfrågar. Utbildningar kan också genomföras i kombination med svenska vilket 

innebär att elever med utländsk bakgrund i stor utsträckning lättare och snabbare kan komma in på 

arbetsmarknaden. Målmedvetet arbete och kompetensutveckling har möjliggjort och skapat 

förutsättningar för personalen att samverka mellan olika kurser och utbildningar. Det övergripande 

målet för verksamheten på VUX idag, är att korta vägen för nyanlända att komma ut på 

arbetsmarknaden genom att påbörja en yrkesutbildning så tidigt som möjligt. 

Vuxenutbildningen tillhandahåller gymnasiekurser i egen regi och på distans, vilket möjliggör för 

elever att studera vidare inom YH, högskola och på universitet. 

Vuxenutbildningen står inför ekonomiska utmaningar, vilket innebär en minskad 

etableringsersättning och att kommunbidraget inte täcker de ökade kostnader som ett ökat antal 

studerande medför, framförallt inom grundläggande vuxenutbildning främst svenska som 

andraspråk. Detta sker samtidigt som kraven från riksdag och regering på senare år blivit allt 

tydligare när det gäller att nyanlända skall förberedas för arbetslivet så snabbt som möjligt. För att 

uppfylla de intentionerna kompletterar VUX traditionell språkutbildning med olika typer av 

yrkesspråk. Att lära yrkesspråk tidigt kräver lärarresurser och både språklärare och yrkeslärare 

behöver vara involverade. Yrkesutbildningar är dessutom mer kostsamma att erbjuda än andra 

kurser. Genom statliga bidrag ersätts kommunen i viss mån för yrkesutbildningar, men för att få ta 

del av dessa pengar skall kommunen satsa lika mycket som det statliga bidraget utgör. 

När elevernas studier på VUX förlängs passerar det tidsgränsen för statens ersättning till 

kommunerna. Dessa elevers studier skall efter 2 års etableringstid helt bekostas av 

kommunbidraget, förutom den del som de studerar yrkeskurser. Arbetsförmedlingens uppdrag kring 
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utbildningsplikten, där eleverna skall anvisas till ordinarie utbildning förutom SFI, gör att antalet 

kurser för denna grupp av elever måste utökas. Detta för med sig ytterligare kostnader som skall 

täckas inom ramen för etableringsersättningen. Om VUX skall klara detta uppdrag bör Bun och 

VUX få en större del av etableringsersättningen.  

Utmaningar: 

 Arbetsförmedlingens anvisningar till reguljär utbildning innebär en stor utmaning för VUX 

både avseende organisation, personal, antal kurser och lokaler. 

 Riksdag och regeringens krav på att nyanländas väg till arbete och egen försörjning skall 

kortas, ställer oerhörda krav på vuxenutbildningens förmåga att ställa om från ren 

språkutbildning till tidiga yrkesutbildningar. 

 De elever som fortsätter att studera efter SFI går vidare till grundläggande kurser, för vilka 

inga statliga pengar utgår. Grundläggande kurser dvs motsvarande grundskolenivå, är en 

rättighet för individen och därmed en skyldighet för kommunen att erbjuda. Denna grupp av 

elever kommer att öka i framtiden. 

 En utmaning är att fler elever från gymnasiesärskolan söker sig till vuxenutbildningen. De 

eleverna ställer krav på att vara aktiva i samhället och är intresserade av utbildning. 

Vuxenutbildningens framtagna handlingsplaner  

Vuxenutbildningen har idag en beläggning på ca 85% i lokalerna under dagtid på vardagar. Vid 

behov kan nya kurser förläggas till kvällstid och på så sätt utnyttjas dagarna längre. Bryggan 

kommer att avvecklas. 

Samarbetet med Kunskapsförbundet Väst kommer att fortsätta i så hög utsträckning som möjligt, 

med fokus på samverkan kring yrkesutbildningar. 

Vuxenutbildningen kommer att göra en konsekvensanalys kring vilka kurser som kan vara mer eller 

mindre lämpliga att förlägga på distans. Det kommer att handla om gymnasiala teoretiska kurser, 

eventuellt kurser inom Svenska och Svenska som andraspråk och en eller flera samhällsorienterade 

kurser.  

Vuxenutbildningen ämnar samutnyttja lokaler och maskiner med gymnasieskolan. Dels inom 

svetsutbildningen där vi använder gymnasiets lokaler och maskiner på kvällstid, dels inom 

lastbilsförarutbildningen där vuxenutbildningen vill få till ett samutnyttjande av lastbil samt lån av 

truck, hjullastare och fordonsmonterad kran under ungefär en vecka per år, då gymnasieeleverna 

inte är på skolan. VVS-utbildning genomförs i samverkan med gymnasiet i Östrabos lokaler och 

lärare.  

Av de två speciallärare som finns på Lärcentrum kommer en av dessa inte få förlängd anställning, 

efter att nuvarande anställning går ut 2019-06-30.  
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Studie- och yrkesvägledningen kommer att effektiviseras genom ytterligare effektivisering till följd 

av den genomförda samlokaliseringen, till exempel fler gemensamma rutiner och kollegialt lärande. 

Digitalisering kommer att utnyttjas genom den gemensamma lärplattformen, flexibla studieupplägg 

och kompetensutveckling inom området. 

Angående uppdrag om 7 mkr för strategisk kompetensförsörjning, så kommer vuxenutbildningen att 

satsa på att erbjuda yrkesutbildningar av hög kvalitet inom områden med arbetskraftsbrist. 

Målgrupp för detta är till stor del nyanlända som får att ha förutsättningar att tillgodogöra sig en 

yrkesutbildning på gymnasial nivå, behöver starta tidigt och studera under längre tid. 

Yrkesutbildningar genomförs med yrkeslärare och språklärare och i nära samverkan med 

näringslivet. Lärcentrum finns till för alla vuxna studerande och erbjuder bland annat stöd av lärare 

med olika ämneskompetenser.  

2.2.6 Gemensam verksamhet 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Bokslut 2017 Budget 2018 
Budget löpande 
pris 2019 

Plan 2020 Plan 2021 

Intäkter 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 

Kostnader 34,4 43,2 24,9 24,9 24,9 

Netto 34,0 40,7 24,4 24,4 24,4 

2.2.6.1 Uppdrag och handlingsplaner 

Uppdrag Handlingsplaner 

Effektiviseringsuppdrag 

 

 Fastställa förvaltningsövergripande områden för 
effektiviseringar gemensamma för alla 
verksamhetsområden.   

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 

 

Utredning som förvaltningsledningskontoret gjort under året konstaterar att det avgörande 

problemet på huvudmannanivå är att kunskapsresultaten inte är i fokus vilket med all sannolikhet är 

en av de viktigaste orsakerna till bristande analys av dessa och att eleverna resultatutveckling inte 

ökat nämnvärt. I samma anda säger SKL att utmaningen för oss att få en hög kvalitet i det som 

kommer ut av uppföljningen.  

 

Ett annat problem som identifierats är bristande styrkedja. En viktig orsak antas vara att uppföljning 

och analys bedrivs olika inom olika verksamhetsområden med olika rutiner, processer och 

dokument vilket försvårar samspelet mellan nivåerna. Åtgärderna för kommande period handlar om 

både förändrade strukturer och förändrade processer utifrån ett förvaltningsgemensamt perspektiv.  
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Personalomsättningen inom förvaltningen är hög vilket påverkar barns och elevers måluppfyllelse. 

SKL:s analys visar på att möjliga orsaker kan vara:  

 Att den kompetensutveckling som ges inte alltid motsvarar lärarnas behov 

 Att det saknas ett strukturerat arbete för att möta den uppkomna situationen 

 Att det saknas en vilja och ett synligt, aktivt driv och ägarskap i dessa frågor, även om de 

har uppmärksammats 

 Lärarnas betydelse lyfts inte fram.  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-06-14 
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Barn och utbildningsnämndens styrkort 2019-2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har med utgångspunkt i strategisk plan och 

kommunfullmäktiges styrkort arbetat fram ett styrkort med kompletterande 

nämndstrategier och mått i syfte att höja kunskapsresultaten och öka tryggheten och 

studieron för våra barn och elever samt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.  

  

Nämndstrategierna konkretiseras i politiska uppdrag som ges löpande under 

mandatperioden.  

  

Nämndstrategierna och de politiska uppdragen konkretiseras därefter av förvaltningen i 

förvaltningsuppdrag och/eller handlingsplaner och aktiviteter som sammanställs i 

verksamhetskort.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-05-10  

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2019-2022  

    

                         

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

   

att fastställa barn- och utbildningsnämndens styrkort för mandatperioden 2019-2022 

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-05-10 Dnr BUN 2019/00025 

  

 

Handläggare 

Utredare Anna Hurtig 

Telefon 0522-69 70 11 
anna.hurtig@uddevalla.se 

 

Styrkort 2019-2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har med utgångspunkt i strategisk plan och 

kommunfullmäktiges styrkort arbetat fram ett styrkort med kompletterande 

nämndstrategier och mått i syfte att höja kunskapsresultaten och öka tryggheten och 

studieron för våra barn och elever samt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare.  

 

Nämndstrategierna konkretiseras i politiska uppdrag som ges löpande under 

mandatperioden.  

 

Nämndstrategierna och de politiska uppdragen konkretiseras därefter av förvaltningen i 

förvaltningsuppdrag och/eller handlingsplaner och aktiviteter som sammanställs i 

verksamhetskort. 

 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-05-10  

Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2019-2022 

     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa barn- och utbildningsnämndens styrkort för mandatperioden 2019-2022 

   

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Hurtig 

Förvaltningschef Utredare 

Expediera till 
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Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
 

 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 
 
I Uddevalla kommun 
bedrivs en god och 
trygg utbildning inför 
framtiden 

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

 
Åtgärder för förändring och 
förbättring vidtas på alla nivåer i 
organisationer när problem 
synliggörs genom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Rätt beslut om 
åtgärd fattas på rätt nivå. 
 
Hitta och genomföra nya, mer 
flexibla och effektiva arbetssätt och 
arbetsformer, nya och innovativa 
sätt att samverka och organisera 
verksamheten i syfte att effektivisera 
och nå högre måluppfyllelse. 

 
N: Samtliga skolformer och alla nivåer i 
organisationen ska inför varje tertialbokslut enligt 
årshjul rapportera en sammanfattning av sin 
nulägesanalys av kunskapsresultat, trygghet och 
studiero enligt beslutade stöddokument. 
Identifierade problem ska tydligt framgå och vilka 
orsaker till problemen man kommit fram till i sin 
analys, samt vilka åtgärder och insatser som 
formulerats utifrån analysen. Uppföljning och 
utvärdering av pågående insatser ska rapporteras. 
Om behov finns av stöd och hjälp från 
huvudmannen för att åtgärda ett problem eller 
någon brist som identifierats i det systematiska 
kvalitetsarbetet ska detta framgå. 
 

 
KF: Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, ska öka 
 
KF: Gymnasieelever med 
examen inom 4 år, ska 
öka 
 
N: Elever med höga 
betyg ska öka 
 
N: Elevers trygghet och 
studiero ska öka 

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

KF: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att fortsätta 
prioritera minskade barngrupper i förskolan. 
 
KF: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare. 

N: Behöriga pedagoger 
ska inte minska 
 
KF: Minskad sjukfrånvaro 

 

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

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

N: Realiseringsgraden 
utifrån investeringsplan 
ska öka 
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Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
 

 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 
Tydligare krav i upphandlingar 
ska ge mervärde, såsom 
ekologisk och närproducerad 
mat i kommunens kök liksom 
giftfria leksaker och 
byggmaterial 
 

   

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

Uddevalla kommun är 
en självklar 
tillväxtmotor för en 
mer utvecklad region  

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

  KF: Gott bemötande vid 
kontakt med kommun, 
ska öka 
 
KF: Andel som tar 
kontakt med kommunen 
via telefon som får ett 
direkt svar på en enkel 
fråga, ska öka 
 
KF: Andel som får svar på 
e-post inom en dag, ska 
öka 
 
KF: Företagsklimatet ska 
bli bättre 

Säkra kompetensförsörjningen   KF: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att upprätta ett 
lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan 
med närliggande kommuner med fokus på 
strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska 
erbjuda utbildning från grundläggande 
utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå i 
nära samarbete medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning ska ske med 
företagens och kommunens kompetensförsörjning. 
 
KF: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att Uddevalla kommun vill vara 

 



Styrkort                                                    Barn- och utbildningsnämnden 

Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
 

 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 
en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen 
efter att erbjuda alla anställda heltid, och deltid 
som en möjlighet. 

Utveckla lokal och regional 
infrastruktur inklusive 
Bohusbanan                                  

   

I Uddevalla kommun 
utvecklar vi ett tryggt 
samhälle tillsammans 
 

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

  KF: Öka andel förnybar 
och återvunnen energi i 
kommunala byggnader  
 
KF: Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

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

 KF: Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-
2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan 
med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 
(idéburet offentligt partnerskap). 
 
KF: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att utreda 
villkoren för enskild pedagogisk omsorg. 

 

Verka för trygghet i de 
offentliga miljöerna  

   

Verka för ökad livskvalitet 
genom god och värdig vård 
och omsorg 

   

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

 
 

  
 
 

Uddevalla kommun 
erbjuder attraktiva 
och hållbara 
boendemiljöer där 
gamla och nya 
miljöer möts och 
samspelar 

Bevara våra värdefulla 
kulturhistoriska miljöer och 
kommunala kulturfastigheter  

   

Utveckla och stärk Uddevalla 
kommuns kulturarv och 
varumärke med Gustafsberg 
och Lyckorna som särskilda 
landmärken  
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Vision: Uddevalla – Hjärtat i Bohuslän Liv, Lust och Läge ger livskvalitet 
 

 

Riktningar Övergripande strategier Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 
Nya bostadsområden 
placeras både med hänsyn till 
nuvarande 
infrastrukturinvesteringar samt 
platser som anses viktiga för 
unika boendemiljöer. Detta 
möjliggör också en 
utbyggnad av nära 
kommunal service 

   

Uddevalla är en 
kustkommun som tar 
vara på vattnets 
potential 

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

   

Synliggör och platsutveckla 
våra besöksmål för 
turismnäringen 

   

Möjliggör ett stadigvarande 
boende längs kusten och 
skydda den känsliga kustmiljön 

   

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-06-14 
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Rapport från skolplacering inför läsåret 2019/2020  

Sammanfattning 

Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering inför läsåret 2019-2020 utifrån den 

information som fanns i april- maj 2019. 

  

I årets skolplaceringsprocess tillämpades samma administrativa rutiner som närmast 

föregående läsår. Förslag till skolplacering anvisades. De vårdnadshavare som 

accepterade förslaget behöver inte besvara förslaget. Möjlighet gavs att lämna ansökan 

till annan skola i mån av plats på önskad skola. 

  

Antalet aktiva ansökningar är i samma storleksordning som föregående år. Berörda 

elever har minskat något i antal, 1214 elever i år jämfört med 1246 föregående år. Vid 

årets skolplacering kan vi se att antalet tillgodosedda placeringar på kommunala skolor 

har ökat, 35 % i år jämfört med 30 % föregående år. 

 

Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål har minskat en procentenhet från 

föregående år och kan i år beräknas till 95 %. I likhet med föregående år har merparten 

av vårdnadshavarna valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.         

Beslutsunderlag 

- Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 

- Rapport om skolplacering inför läsåret 2019-2020  

- Bilaga till Rapport om skolplacering inför läsåret 2019-2020 

- Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2015-12-17 § 180 Placering i 

grundskola – justerade administrativa rutiner  

- Beslut om nytt upptagningsområde för Ramnerödsskolan samt justering av 

upptagningsområde Hovhultsskolan och Dalabergsskolan BUN 2018/01115 

- Beslut om förändrat upptagningsområde för Herrestadsskolan F-3, 

Herrestadsskolan 4-6 samt Norgårdenskolan F-6 BUN 2018/01117         

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2019-2020        

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
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2019-05-21 Dnr BUN 2019/00055 

  

 

Handläggare 

Utredare Pernilla Isaksson 

Telefon 0522-69 58 42 
pernilla.isaksson@uddevalla.se 

 

Skolplacering inför läsåret 2019/2020  

Sammanfattning 

Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering inför läsåret 2019-2020 utifrån den 

information som fanns i april- maj 2019. 

 

I årets skolplaceringsprocess tillämpades samma administrativa rutiner som närmast 

föregående läsår. Förslag till skolplacering anvisades. De vårdnadshavare som 

accepterade förslaget behöver inte besvara förslaget. Möjlighet gavs att lämna ansökan 

till annan skola i mån av plats på önskad skola. 

 

Antalet aktiva ansökningar är i samma storleksordning som föregående år. Berörda 

elever har minskat något i antal, 1214 elever i år jämfört med 1246 föregående år. Vid 

årets skolplacering kan vi se att antalet tillgodosedda placeringar på kommunala skolor 

har ökat, 35 % i år jämfört med 30 % föregående år. 

Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål har minskat en procentenhet från 

föregående år och kan i år beräknas till 95 %. I likhet med föregående år har merparten 

av vårdnadshavarna valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.        

Beslutsunderlag 

- Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 

- Rapport om skolplacering inför läsåret 2019-2020 

- Bilaga till Rapport om skolplacering inför läsåret 2019-2020 

- Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2015-12-17 § 180 Placering i 

grundskola – justerade administrativa rutiner 

- Beslut om nytt upptagningsområde för Ramnerödsskolan samt justering av 

upptagningsområde Hovhultsskolan och Dalabergsskolan BUN 2018/01115 

- Beslut om förändrat upptagningsområde för Herrestadsskolan F-3, 

Herrestadsskolan 4-6 samt Norgårdenskolan F-6 BUN 2018/01117         

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2019-2020        

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Isaksson 

Förvaltningschef Utredare   



 Tjänsteskrivelse  
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2019-05-21 Dnr BUN 2019/00055 

  

 

 

 

Expediera till 

Barn och utbildningsnämnden 

Grundskolans rektorer 

Grundskolans samverkansgrupp 

Grundskoleadministrationen 

Björn Nystén 

Ingela Haglund Hansson 

Tony Andersson 
 



 

 
 

 Rapport   
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2019-05-15 Dnr BUN 2019/00055  

  

 

Handläggare 

Utredare Pernilla Isaksson 

Handläggare Christel Bjurström 

Telefon 0522-69 58 42 
Pernilla.isaksson@uddevalla.se 

 

Rapport om skolplacering inför läsåret 2019-2020 

Resultatet från årets skolplaceringsprocess redovisas enligt samma principer som 

tidigare år. För processen finns ej beslutade politiska mätvärden. Vid jämförelser mot 

tidigare år kommer föregående år att redovisas inom parantes. 

I likhet med de tre föregående åren har vårdnadshavare vid årets skolplaceringsprocess 

fått förslag till skolplacering. Då placeringen accepterades behövde de ej ge respons på 

förslaget. Merparten av vårdnadshavarna har valt att acceptera den skolplacering som 

föreslagits. Det som är nytt vid årets process är att placeringsbesluten innehöll 

information kring överklagande i de fall då placering ej kunde ske enligt inlämnat 

önskemål.   

Vid årets skolplaceringsprocess kan vi se en ökning av beviljade ansökningar till de 

kommunala skolorna jämfört med föregående år. I år beviljades 35 % (30 %) av 

inlämnade ansökningar till kommunala skolor. Totalt lämnades 217 (193) aktiva 

ansökningar om annan skola. Av dessa ansökningar kunde 75 elever få placering enligt 

inlämnat önskemål. 

Tillgodosedda förstahandsönskemål har minskat något jämfört med föregående år och 

kan beräknas till 95 % (96 %). Detta kan härledas till att andelen placerade elever på 

fristående enheter var något högre, en procentenhet, föregående år jämfört med i år. I 

uträkningen av tillgodosedda förstahandsönskemål ingår nämligen antalet placerade 

elever på fristående skolor. 

Beskrivning av årets process  
September 2018: 

Detaljerad kartläggning av elevunderlag och skolors kapacitet inför 

skolplaceringsprocessen 2019–2020 påbörjas på arbetsmöte med grundskolans 

rektorsgrupp. 

 

November 2018: 

Information skickades ut till berörda vårdnadshavare om nytt upptagningsområde för 

Ramnerödsskolan samt justering av upptagningsområde för Hovhultsskolan, 

Dalabergsskolan, Herrestadsskolan F-6 samt Norgårdenskolan F-6.  
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December 2018:  

Informationsbrev skickades ut till alla berörda angående den uppkomna situationen med 

brist på platser. I brevet beskrivs även det begränsade utrymmet att tillmötesgå 

ansökningar till andra skolor. 

Januari 2019:  

Förslag till skolplacering skickades ut. De som var nöjda med förslaget behövde inte 

besvara eller acceptera förslaget. De som ville ansöka om plats på en eller fler andra 

skolor, även fristående skolor, kunde göra det. De skolor man ansökte till tog emot 

sökande i mån av plats. Urvalsprincip var den relativa närhetsprincipen och en 

förklaring till hur man beräknar den relativa närhetsprincipen publicerades på hemsidan.  

Korta beskrivningar av skolplaceringsprocessen på fyra språk bifogades till 

vårdnadshavare för sexåringar. I beskrivningen gavs information om att hemsidans 

texter kan översättas till alla språk genom att använda Google Translate. 

 

Kontaktcenter och Mötesplatserna har vid årets skolplaceringsprocess varit till stor hjälp 

när det gäller att hjälpa vårdnadshavare att lämna in ansökningar samt att hjälpa till med 

förståelse av utskickat material.  

Telefon och mejlsupport till vårdnadshavare sköttes även i år av en mindre grupp 

administratörer/handläggare liksom antagningsarbetet. Man samarbetade med fristående 

grundskolor i kommunen och representanter från kommunens friskolor bjöds in till 

antagningsarbetet. Arbetssättet upplevdes positivt av både administrationsgruppen och 

rektorsgruppen även i år  

 

Mars 2019:  

Slutliga skolplaceringar meddelades i början av mars tillsammans med information om 

att möjlighet finns att lämna in bytesansökan från det att man fått placeringsbeslutet och 

därefter fortlöpande under läsåret.  

Analys av statistiken 

 

1. Antagningen till skolorna 

Förskoleklass (F-klass):  

Antalet kommunala skolor med kö av förstahandsansökningar och där skolorna ej 

kunnat ta emot sökande från annat område är samma som föregående år, fyra skolor. 

Följande skolor hade kö av förstahandsansökningar men kunde ej ta emot några 

sökande från annat område: Dalabergsskolan, Lane Ryrs skola, Norrskolan samt 

Sandersdalsskolan.  
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Avståndsmätningar av acceptabel skolväg för bedömning av relativ närhetsprincip har 

ökat detta år. Föregående år gjordes avståndsmätningar för fyra av kommunens F-6 

skolor. Detta år gjordes avståndsmätningar på följande tio f-6 skolor: Dalabergsskolan, 

Forshällaskolan, Hovhultsskolan, Lane Ryrs skola, Ljungskileskolan F-3, 

Norgårdenskolan F-6, Norrskolan, Sandersdalsskolan, Sommarhemsskolan F-6 samt 

Äsperödsskolan F-6. En möjlig orsak till ökat antal avståndsmätningar är att vissa 

skolor som ej hade möjlighet att ta emot elever föregående år hade denna möjlighet i år. 

Årskurs 6:  

Platserna till årskurs sex fylldes av elever som anvisats till respektive skola beroende på 

vilken skola de hade gått på tidigare.  

Årskurs 7:  

I likhet med föregående år är Västerskolan den skolenhet med flest förstahandssökande 

av de kommunala 7-9 skolorna. Till skillnad från föregående år kunde skolan ta emot 

samtliga förstahandssökande (13).  

Avståndsmätningar har i år ökat även på 7-9 skolorna. Föregående år gjordes mätningar 

endast på Västerskolan för årskurs 7. I år gjordes avståndsmätningar på Västerskolan, 

Norgårdenskolan 7-9 samt på Sommarhemsskolan 7-9.  

Sommarhemsskolan 7-9 kunde ta emot tio av sina förstahandssökanden, endast en 

ansökan avslogs. Norrgårdenskolan 7-9 hade tre förstahandssökanden och kunde ta 

emot två av dessa. 

          2. Sökvägar 

 

Sökande till skolor: 

Total sett lämnades 324 ansökningar in om annan skola i år via kommunens system 

(ansökningar i första till femte hand). I antalet är även en del av ansökningarna till de 

fristående enheterna medräknade.             
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Förskoleklass:  

Herrestadsskolan F-3, Sommarhemsskolan F-6 samt Unnerödsskolan är de kommunala 

skolorna som till förskoleklass har kunnat erbjuda flest platser till elever från andra 

områden. Norrskolan har haft flest ansökningar, men har ej kunnat ta in elever från 

annat område.  

I förskoleklass på Fridaskolan kommer flest elever från Äsperödsskolans område (23). 

Övriga områden tillhör Dalabergsskolan (7), Ramnerödsskolan (4), Forshällaskolan (3), 

Lane Ryrs skola (3), Sommarhemsskolan (3), Bokenäs skola (2), Hovhults skolan (2), 

Norrskolan (2) samt Unnerödsskolan (1). 

För elever antagna på Hällebergsskolan kommer eleverna från Ljungskileskolans 

område (5). 

Stenbackeskolan tar i likhet med föregående års skolplaceringsprocess främst emot 

elever till förskoleklass. Av dessa kommer flest elever från Dalabergsskolans område 

(4).  Övriga områden tillhör Norrskolan (2), Unnerödsskolan (2), Äsperödsskolan (2), 

Hovhultsskolan (1), Lane Ryrs skola (1) samt Sommarhemsskolan (1). 

Årskurs 6:  

Platserna på Västerskolan och Ramnerödsskolan fylldes i likhet med förgående år med 

elever som hade anvisad plats dit.  

Årskurs 7: 

Vid årets skolplaceringsprocess är Västerskolan den skola som kan ta emot flest elever 

från andra områden. Eleverna som antagits till Västerskolan kommer från 

Ramnerödsskolans område (11) samt Sommarhemsskolans område (2). 

Fridaskolan tar i årskurs 7 emot 15 elever. Av dessa kommer flest elever från 

Ramnerödsskolans område (13). Två elever kommer från Norgårdenskolans område. 
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Stenbackeskolan tar emot en elev från Ramnerödsskolans område. 

Ansökningar från skolor: 

Förskoleklass: 

Flest antal ansökningar till annan skola för förskoleklass lämnades från Dalabergsskolan 

51 (28) samt Äsperödsskolan F-6 44 (52).  Antalet sökande från Äsperödsskolan F-6 

följer samma mönster som de senaste åren och kan delvis förklaras av att en fristående 

skola finns i närheten. Även Hovhultsskolan 29 (47) samt Ramnerödsskolan 21 (ej haft 

förskoleklass tidigare) tillhör de skolor med flest ansökningar till annan skola. 

Årskurs 6: 

Inför årskurs 6 har flest ansökningar till annan skola lämnats från Ramnerödsskolan 22 

(13). Från Västerskolan har 4 ansökningar lämnats. 

Årskurs 7: 

Flest ansökningar till annan skola inför årskurs 7 lämnades från Ramnerödsskolan 56 

(94).  Övriga skolor med ansökningar från skolan är Linnéaskolan 12 (7), 

Sommarhemsskolan 7-9 7 (12) samt Norgårdenskolan 7-9 3 (4). 

 

3. Vårdnadshavare som inte är nöjda 

a. Särskild hänsyn ur ett elevhälsoperspektiv 

Inför varje års skolplaceringsprocess ombeds avlämnande rektorer och förskolechefer 

att se över om det finns barn/elever där särskild hänsyn behöver tas inför ny 

skolplacering. Underlag inhämtas från elevhälsa och rektorer/förskolechefer. 

Verksamhetschefen fattar beslut och skolplacering erbjuds utanför 

skolplaceringsprocessen.  

Även mottagandeansvarig tillika samordnare för särskolan är involverad i 

skolplacerings-processen då en elev kan ha rätt att läsa enligt grundsärskolans läroplan 

istället för enligt grundskolans. Samordnare för särskolan ansvarar för de utredningar 

som ligger till grund för beslut. Beslut om mottagande i särskola fattas av 

mottagandeansvarig för särskola. 

I år har 7 (29) ärenden gällande särskild hänsyn inkommit. I tre av dessa fall har 

placeringen ändrats. De beviljade placeringarna avser förskoleklass. En möjlig faktor till 

att färre ärenden inkommit detta år är en ökad kunskap gällande begreppet samt att 

grunden alltid är elevhälsoperspektivet. Flertalet av föregående års ärenden saknade 

elevhälsoperspektivet. 
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          b. Vårdnadshavare som är missnöjda efter slutligt besked om skolplacering 

 

Vid årets skolplaceringsprocess följdes samma riktlinjer som föregående år. Det vill 

säga att vårdnadshavare fått förslag till skolplacering. Då placeringen accepterades 

behövde de ej ge respons på förslaget. Det medför stor osäkerhet om i vilken 

utsträckning vårdnadshavare är nöjda eller missnöjda. 

I maj 2019 har tre beslut överklagats till Förvaltningsrätten. Detta är en ökning jämfört 

med de två senaste åren då inga överklaganden inkommit. Förvaltningsrätten har ej 

fattat beslut i ärendena maj 2019. 

Sammanfattning 

Resultat 

 75 elever fick sina inlämnade önskemål om annan kommunal skola 

tillgodosedda, vilket motsvarar 35 % av inlämnade ansökningar. Det är ett 

bättre resultat än föregående år då 30 % av inlämnade ansökningar kunde 

beviljas. Vi kan även se en ökad rörlighet mellan skolorna i år.  Även om 

antalet tillgodosedda placeringar ökat och vi ser att rörligheten mellan 

skolorna ökat detta år så kvarstår problematiken med att många skolor fylls 

med elever från sitt eget upptagningsområde. I likhet med förgående år är det 

fyra kommunala skolor som hade kö av förstahandsansökningar till 

förskoleklass men som inte kunde ta emot några sökande. 

 Skolplacering i grundskolan skall enligt skollagen i första hand utgå från 

vårdnadshavares önskemål. Flera av de kommunala skolorna har under en 

längre period haft fullt i en del av årskurserna. För att ge vårdnadshavarna 

reella valmöjligheter krävs åtgärder. En åtgärd som gjorts efter kartläggning 

av elevunderlaget på skolplatser i Norr/Väster är nya Ramnerödsskolan, 

vilket kommer utgöra ett tillskott med 315 platser i årskurs F-6.  

 

 Elevens folkbokföringsadress blir viktig i en situation där få valmöjligheter 

kan erbjudas. Till skillnad från tidigare år har inga adressändringar lämnats 

in efter det att skolplaceringsprocessen förberetts i systemet. En möjlig 

faktor kan vara den lagändring i folkbokföringslagen som trädde i kraft 1 juli 

2018.  Folkbokföringsbrott återinförs vilket innebär att straffansvar inträder 

då någon avsiktligt lämnar oriktig uppgift till grund för beslut om 

folkbokföring. 
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 Antalet platser efter förra årets skolplaceringsprocess påverkar fortfarande 

läget för t. ex. inflyttande familjer. För skolor som fick fullt i klasser inför 

höstterminsstarten 2018 har läget kvarstått och elever behöver anvisas annan 

skola än den de tillhör om man ser till upptagningsområde. Problemet finns 

främst i området tillhörande Äsperödsskolan, Sommarhemsskolan samt 

Norrskolan. 

 

 Kan elever inte erbjudas plats på en skola nära hemmet vid inflytt samt om 

bytesansökan gjorts efter ändrad folkbokföringsadress blir de anvisade en 

skola. Dessa beslut innebär ofta även beviljande av skolskjuts. Antalet 

anvisningar har ökat kraftigt de senaste två åren. Både för F-6 skolor samt 

för 7-9 skolor är det ett ansträngt läge. För 7-9 skolorna är det främst platser 

i årskurs 8 och 9 som är mycket ansträngda.  

 

 Inför årets skolplaceringsprocess förändrades upptagningsområden för 

Ramnerödsskolan, Hovhultsskolan, Dalabergsskolan, Herrestadsskolan F-6 

samt Norgårdenskolan F-6. Synpunkter samt missnöje har inkommit 

angående dessa förändringar. Främst grundar sig missnöjet i att syskon i 

vissa fall fått placering på olika skolor. 

 

 Jämfört med de två senaste åren kan vi se en ökning av överklaganden till 

Förvaltningsrätten. I år har tre placeringsbeslut överklagats.  

 

Administration 

 Vid årets antagningsarbete utarbetades två olika placeringsbeslut. I de fall då 

placering ej kunde ske enligt inlämnat önskemål innehöll placeringsbesluten 

även information kring överklagande. Förändringen med besvärshänvisning 

tydliggjorde överklagandemöjligheten för den enskilde. Normal process av 

byte av skola kunde även påbörjas tidigare än de föregående åren. 

 De avståndsmätningar som skolskjutshandläggare inom grundskolan utför 

för bedömning av relativ närhetsprincip har vid årets process ökat för både 

förskoleklass och årskurs 7. Man mäter och bedömer acceptabel skolväg 

vilket är tidskrävande. 

 Kontaktcenter har vid årets skolplaceringsprocess i likhet med föregående år 

bidragit till hög service gentemot vårdnadshavare. Kontaktcenter kommer 

fortsättningsvis att ha en viktig roll för att vara ”en väg in” för inflyttande 
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och kommuninvånare. Även Mötesplatserna har gett god service under 

skolplaceringsprocessen. 

 

 Detaljerad kartläggning av elevunderlag och skolors kapacitet inför 

skolplaceringsprocessen 2020–2021 påbörjas på arbetsmöte med 

grundskolans rektorsgrupp september 2019. 

 

 

Bilaga 

1. Bilaga med statistik Skolplacering 2019–2020 



 
 

1 
 

  

 
Skolplaceringar inför läsåret 2019–2020 
 

Bilaga 1 statistik 

 

Tabell 1. Tillgodosedda förstahandsönskemål 
    

        
Status ansökan Antal elever  Andel 

  
Typ 

Antal 
elever Andel 

Placerad 1214 100% 
  

Accepterat reserverad plats 53 4,4% 

Summa 1214 100,0% 
  

Eget val 224 18,5% 

     
Reserverad plats 937 77,2% 

     
Summa 1214 100,0% 

        

        Uträkning av tillgodosedda förstahandsönskemål: 

    Antal placerade i första hand på kommunala skolor:                         75 

   Lägger till samtliga placerade på fristående:                                  84 

   Alla som accepterade/stannade på reserverad plats:                          990 

   Summa:                                                                                                       1149 
   

    
    Antal placerade elever:                                                                             1214 

   Tillgodosedda förstahandsönskemål 95% 
   

 

       

     
     
     
     
     

        

     

     

   



   

2 

 

2. Aktiva ansökningar, fick placering 
 

Födelseår Faktisk enhet (Skolval) 
Antal  

ansökningar  
Sökt 1:a  

hand  
Plac. på  
1:a alt.  

Sökt 2:a  
hand  

Plac. på  
2:a alt.  

Sökt 3:e  
hand  

Plac. på  
3:e alt.  

2006 Norgårdenskolan 7-9 6 3 2 2 0 0 0 

2006 Sommarhemsskolan 7-9 22 11 10 10 0 0 0 

2006 Västerskolan 4-7 17 13 13 1 0 3 0 

2007 Norgårdenskolan F-6 3 2 0 0 0 0 0 

2007 Norrskolan 1 0 0 1 0 0 0 

2007 Sommarhemsskolan F-6 4 2 0 2 0 0 0 

2007 Västerskolan 4-7 8 5 0 3 0 0 0 

2007 Äsperödsskolan F-6 3 2 2 0 0 1 0 

2013 Bokenäs Skola 1 1 1 0 0 0 0 

2013 Dalabergsskolan 9 9 0 0 0 0 0 

2013 Forshällaskolan 7 5 5 1 0 1 0 

2013 Herrestadsskolan F-3 20 15 10 4 0 0 0 

2013 Hovhultsskolan 9 8 3 1 0 0 0 

2013 Lane Ryrs Skola 3 2 0 1 0 0 0 

2013 Ljungskileskolan F-3 2 2 2 0 0 0 0 

2013 Norgårdenskolan F-6 14 10 7 1 0 2 0 

2013 Norrskolan 27 13 0 10 0 4 0 

2013 Sandersdalsskolan 18 8 0 5 0 4 0 

2013 Sommarhemsskolan F-6 19 10 10 5 0 2 0 

2013 Unnerödsskolan 18 9 9 3 0 1 0 

2013 Äsperödsskolan F-6 6 3 1 0 0 1 0 

  Total 217 133 75 50 0 19 0 

 
I tabellen finns ej ansökningar till fristående eller särskola. 
Fristående och särskola har andra antagningsprinciper. 
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3. Varifrån kommer elever som placerats på skolan? 
 

Födelseår Skolår Typ Skolplacering (Skolval) Placerad Reserverad enhet (Skolval) 

2006 2019-2020 Eget val Fridaskolan 2 Norgårdenskolan 7-9 

2006 2019-2020 Eget val Fridaskolan 12 Ramnerödsskolan 

2006 2019-2020 Eget val Norgårdenskolan 7-9 1 Ramnerödsskolan 

2006 2019-2020 Eget val Norgårdenskolan 7-9 1 Sommarhemsskolan 7-9 

2006 2019-2020 Eget val Sommarhemsskolan 7-9 5 Linnéaskolan 

2006 2019-2020 Eget val Sommarhemsskolan 7-9 1 Norgårdenskolan 7-9 

2006 2019-2020 Eget val Sommarhemsskolan 7-9 4 Ramnerödsskolan 

2006 2019-2020 Eget val Stenbackeskolan 1 Ramnerödsskolan 

2006 2019-2020 Eget val Västerskolan 4-7 11 Ramnerödsskolan 

2006 2019-2020 Eget val Västerskolan 4-7 2 Sommarhemsskolan 7-9 

2007 2019-2020 Eget val Äsperödsskolan F-6 2 Ramnerödsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Bokenäs Skola 1 Herrestadsskolan F-3 

2013 2019-2020 Eget val Forshällaskolan 5 Ljungskileskolan F-3 

2013 2019-2020 Eget val Fridaskolan 21 Äsperödsskolan F-6 

2013 2019-2020 Eget val Fridaskolan 2 Bokenäs Skola 

2013 2019-2020 Eget val Fridaskolan 7 Dalabergsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Fridaskolan 2 Forshällaskolan 

2013 2019-2020 Eget val Fridaskolan 2 Hovhultsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Fridaskolan 2 Lane Ryrs Skola 

2013 2019-2020 Eget val Fridaskolan 2 Norrskolan 

2013 2019-2020 Eget val Fridaskolan 4 Ramnerödsskolan F-6 

2013 2019-2020 Eget val Fridaskolan 3 Sommarhemsskolan F-6 

2013 2019-2020 Eget val Fridaskolan 1 Unnerödsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Herrestadsskolan F-3 10 Norgårdenskolan F-6 

2013 2019-2020 Eget val Hovhultsskolan 3 Dalabergsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Ljungskileskolan F-3 2 Forshällaskolan 

2013 2019-2020 Eget val Norgårdenskolan F-6 2 Dalabergsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Norgårdenskolan F-6 5 Herrestadsskolan F-3 

2013 2019-2020 Eget val Sommarhemsskolan F-6 6 Äsperödsskolan F-6 

2013 2019-2020 Eget val Sommarhemsskolan F-6 1 Dalabergsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Sommarhemsskolan F-6 1 Forshällaskolan 

2013 2019-2020 Eget val Sommarhemsskolan F-6 2 Unnerödsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Stenbackeskolan 2 Äsperödsskolan F-6 

2013 2019-2020 Eget val Stenbackeskolan 3 Dalabergsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Stenbackeskolan 1 Hovhultsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Stenbackeskolan 1 Lane Ryrs Skola 

2013 2019-2020 Eget val Stenbackeskolan 1 Norrskolan 

2013 2019-2020 Eget val Stenbackeskolan 2 Unnerödsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Unnerödsskolan 1 Dalabergsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Unnerödsskolan 2 Hovhultsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Unnerödsskolan 3 Ramnerödsskolan F-6 

2013 2019-2020 Eget val Unnerödsskolan 3 Sandersdalsskolan 

2013 2019-2020 Eget val Äsperödsskolan F-6 1 Norrskolan 

Total 146   

  
I tabellen redovisas även de placeringar till fristående skolor som har skett via e-tjänsten. 

 Ett fåtal placeringar utifrån särskilda skäl eller inflyttning till skolans område sent i processen ingår  
också. 
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4. Sökvägar, ansökningar från reserverad plats 

 

Födelseår 
Reserverad enhet  

(Skolval) 
Antal ansökningar  

(Skolval) Sökt enhet 
Sökt 1:a  

hand 
Sökt 2:a  

hand 
Sökt 3:e  

hand 

2006 Linnéaskolan 5 Fridaskolan 5 0 0 

2006 Linnéaskolan 6 Sommarhemsskolan 7-9 5 1 0 

2006 Linnéaskolan 1 Västerskolan 4-7 0 0 1 

2006 Norgårdenskolan 7-9 2 Fridaskolan 2 0 0 

2006 Norgårdenskolan 7-9 1 Sommarhemsskolan 7-9 1 0 0 

2006 Ramnerödsskolan 20 Fridaskolan 19 0 0 

2006 Ramnerödsskolan 4 Norgårdenskolan 7-9 1 2 0 

2006 Ramnerödsskolan 15 Sommarhemsskolan 7-9 5 9 0 

2006 Ramnerödsskolan 3 Stenbackeskolan 0 1 2 

2006 Ramnerödsskolan 14 Västerskolan 4-7 11 1 2 

2006 Sommarhemsskolan 7-9 3 Fridaskolan 2 1 0 

2006 Sommarhemsskolan 7-9 2 Norgårdenskolan 7-9 2 0 0 

2006 Sommarhemsskolan 7-9 2 Västerskolan 4-7 2 0 0 

2007 Ramnerödsskolan 3 Äsperödsskolan F-6 2 0 1 

2007 Ramnerödsskolan 5 Fridaskolan 3 1 1 

2007 Ramnerödsskolan 2 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2007 Ramnerödsskolan 1 Norrskolan 0 1 0 

2007 Ramnerödsskolan 2 Sommarhemsskolan F-6 0 2 0 

2007 Ramnerödsskolan 1 Stenbackeskolan 1 0 0 

2007 Ramnerödsskolan 8 Västerskolan 4-7 5 3 0 

2007 Västerskolan 4-7 1 Ljungskileskolan 4-6 0 1 0 

2007 Västerskolan 4-7 1 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2007 Västerskolan 4-7 2 Sommarhemsskolan F-6 2 0 0 

2013 Bokenäs Skola 2 Fridaskolan 1 1 0 

2013 Bokenäs Skola 2 Herrestadsskolan F-3 1 1 0 

2013 Bokenäs Skola 1 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2013 Dalabergsskolan 3 Äsperödsskolan F-6 1 0 1 

2013 Dalabergsskolan 9 Fridaskolan 7 1 1 

2013 Dalabergsskolan 3 Herrestadsskolan F-3 0 2 0 

2013 Dalabergsskolan 6 Hovhultsskolan 6 0 0 

2013 Dalabergsskolan 3 Norgårdenskolan F-6 2 0 0 

2013 Dalabergsskolan 10 Norrskolan 2 5 3 

2013 Dalabergsskolan 4 Sandersdalsskolan 1 2 1 

2013 Dalabergsskolan 3 Sommarhemsskolan F-6 1 0 1 

2013 Dalabergsskolan 4 Stenbackeskolan 3 0 0 

2013 Dalabergsskolan 6 Unnerödsskolan 1 1 1 

2013 Forshällaskolan 1 Äsperödsskolan F-6 1 0 0 

2013 Forshällaskolan 2 Fridaskolan 1 1 0 

2013 Forshällaskolan 1 Herrestadsskolan F-3 1 0 0 

2013 Forshällaskolan 2 Ljungskileskolan F-3 2 0 0 

2013 Forshällaskolan 1 Norgårdenskolan F-6 0 1 0 

2013 Forshällaskolan 1 Sommarhemsskolan F-6 1 0 0 

2013 Herrestadsskolan F-3 1 Bokenäs Skola 1 0 0 

2013 Herrestadsskolan F-3 5 Norgårdenskolan F-6 5 0 0 

2013 Hogstorps Skola 1 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2013 Hovhultsskolan 8 Dalabergsskolan 8 0 0 

2013 Hovhultsskolan 1 Forshällaskolan 0 0 1 

2013 Hovhultsskolan 3 Fridaskolan 2 1 0 

2013 Hovhultsskolan 1 Herrestadsskolan F-3 1 0 0 

2013 Hovhultsskolan 1 Lane Ryrs Skola 0 1 0 

2013 Hovhultsskolan 1 Norgårdenskolan F-6 0 0 1 

2013 Hovhultsskolan 2 Norrskolan 0 1 1 



   

5 

 

2013 Hovhultsskolan 1 Ramnerödsskolan F-6 0 0 0 

2013 Hovhultsskolan 4 Sandersdalsskolan 0 2 2 

2013 Hovhultsskolan 2 Sommarhemsskolan F-6 0 1 0 

2013 Hovhultsskolan 1 Stenbackeskolan 1 0 0 

2013 Hovhultsskolan 4 Unnerödsskolan 2 0 0 

2013 Lane Ryrs Skola 2 Fridaskolan 2 0 0 

2013 Lane Ryrs Skola 1 Sommarhemsskolan F-6 0 1 0 

2013 Lane Ryrs Skola 1 Stenbackeskolan 1 0 0 

2013 Ljungskileskolan F-3 5 Forshällaskolan 5 0 0 

2013 Ljungskileskolan F-3 1 Lane Ryrs Skola 1 0 0 

2013 Ljungskileskolan F-3 3 Önskemål om Skola 3 0 0 

2013 Norgårdenskolan F-6 1 Dalabergsskolan 1 0 0 

2013 Norgårdenskolan F-6 12 Herrestadsskolan F-3 12 0 0 

2013 Norrskolan 1 Äsperödsskolan F-6 1 0 0 

2013 Norrskolan 2 Fridaskolan 2 0 0 

2013 Norrskolan 1 Sandersdalsskolan 1 0 0 

2013 Norrskolan 1 Stenbackeskolan 1 0 0 

2013 Norrskolan 1 Unnerödsskolan 0 1 0 

2013 Ramnerödsskolan F-6 1 Äsperödsskolan F-6 0 0 0 

2013 Ramnerödsskolan F-6 5 Fridaskolan 5 0 0 

2013 Ramnerödsskolan F-6 1 Hovhultsskolan 1 0 0 

2013 Ramnerödsskolan F-6 8 Norrskolan 6 2 0 

2013 Ramnerödsskolan F-6 1 Sandersdalsskolan 0 0 0 

2013 Ramnerödsskolan F-6 1 Sommarhemsskolan F-6 0 0 1 

2013 Ramnerödsskolan F-6 4 Unnerödsskolan 3 1 0 

2013 Sandersdalsskolan 1 Norrskolan 1 0 0 

2013 Sandersdalsskolan 3 Unnerödsskolan 3 0 0 

2013 Sommarhemsskolan F-6 3 Fridaskolan 3 0 0 

2013 Unnerödsskolan 1 Forshällaskolan 0 1 0 

2013 Unnerödsskolan 1 Fridaskolan 1 0 0 

2013 Unnerödsskolan 1 Lane Ryrs Skola 1 0 0 

2013 Unnerödsskolan 2 Norrskolan 2 0 0 

2013 Unnerödsskolan 7 Sandersdalsskolan 5 1 1 

2013 Unnerödsskolan 2 Sommarhemsskolan F-6 2 0 0 

2013 Unnerödsskolan 2 Stenbackeskolan 2 0 0 

2013 Äsperödsskolan F-6 23 Fridaskolan 22 1 0 

2013 Äsperödsskolan F-6 1 Herrestadsskolan F-3 0 1 0 

2013 Äsperödsskolan F-6 2 Hovhultsskolan 1 1 0 

2013 Äsperödsskolan F-6 2 Norgårdenskolan F-6 1 0 1 

2013 Äsperödsskolan F-6 4 Norrskolan 2 2 0 

2013 Äsperödsskolan F-6 1 Sandersdalsskolan 1 0 0 

2013 Äsperödsskolan F-6 9 Sommarhemsskolan F-6 6 3 0 

2013 Äsperödsskolan F-6 2 Stenbackeskolan 2 0 0 

Total 324 Total 224 59 23 
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§ 84 Dnr BUN 2019/00601  8 

Beställning av förstudie gällande utbyggnad av Forshällaskolan 
inkl fritidshem alternativt en ny skola för åk F-6   

Sammanfattning 

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 

prognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2027 beräknas ha ökat med ca 

825 elever jämfört med idag. Det framgår i befolkningsprognosen som ligger till 

underlag för kommunens lokalförsörjningsplan (BUN 2018/01040). Detta styr 

planeringen och behovet av skollokaler i hela kommunen. Forshälla-Ammenäs är ett 

område i kommunen som beräknas öka i alla åldrar och det påverkar behovet av 

förskole- och skolplatser. 

  

Befolkningsökning i område Forshälla-Ammenäs (prognos 2019) 
  

  Antal 2018 Prognos 2023 Förändring  

1–5 år 245 285 +40 

6–12 år 310 410 +100 

13–15 år 120 160 +40 

  
När det gäller de yngre eleverna i åk F-6 så är den nuvarande kapaciteten i 

Forshällaskolan otillräcklig och ytterligare platser måste tillskapas fr o m ht 2020. 

  

En förstudie för utbyggnad av skolan, alternativt nybyggnation av skola i området, 

måste snarast tas fram. Idag bor 66 % av 1–12 åringarna i område Ammenäs-Skäret-

Råssbyn medan 35 % bor i Forshälla. Andelen beräknas öka till 73 % år 2022. Nästan 

alla elever på skolan åker skolskjuts till skolan.  
  
De äldre eleverna i åk 7-9 har skolplats i Linneaskolan, Ljungskile. Tidigare var 

eleverna hänvisade till Sommarhemsskolan. Även behovet av skolplatser för elever i åk 

7-9 måste utredas vidare. 

  

Vidare måste ytterligare en förstudie tas fram gällande perioden fr o m ht 2020 fram till 

dess en ny eller ombyggd skola står färdig. Antalet elever beräknas öka med en klass 

varje år fram till år 2026.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029 (BUN 2018/01040) 

Forshällaskolans lokalbehov 2019-2027   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 84  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att beställa en förstudie gällande utbyggnad av Forshällaskolan alternativt att bygga en 

ny skola för årskurs F-6 i område Forshälla-Ammenäs   

 

att beställa en förstudie gällande att skaffa fram skolplatser temporärt fr o m ht 2020 

fram tills en ny/ombyggd skola står klar samt  

 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad  
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Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson 

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

 

Beställning av förstudie gällande utbyggnad av Forshällaskolan 
inkl fritidshem alternativt en ny skola för åk F-6   

Sammanfattning 

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 

prognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2027 beräknas ha ökat med ca 

825 elever jämfört med idag. Det framgår i befolkningsprognosen som ligger till 

underlag för kommunens lokalförsörjningsplan (BUN 2018/01040). Detta styr 

planeringen och behovet av skollokaler i hela kommunen. Forshälla-Ammenäs är ett 

område i kommunen som beräknas öka i alla åldrar och det påverkar behovet av 

förskole- och skolplatser. 

 
Befolkningsökning i område Forshälla-Ammenäs (prognos 2019) 

 

 Antal 2018 Prognos 2023 Förändring  

1–5 år 245 285 +40 

6–12 år 310 410 +100 

13–15 år 120 160 +40 
 

När det gäller de yngre eleverna i åk F-6 så är den nuvarande kapaciteten i 

Forshällaskolan otillräcklig och ytterligare platser måste tillskapas fr o m ht 

2020. 

 

En förstudie för utbyggnad av skolan, alternativt nybyggnation av skola i området, 

måste snarast tas fram.  Idag bor 66 % av 1–12 åringarna i område Ammenäs-Skäret-

Råssbyn medan 35 % bor i Forshälla. Andelen beräknas öka till 73 % år 2022. Nästan 

alla elever på skolan åker skolskjuts till skolan.  
 

De äldre eleverna i åk 7-9 har skolplats i Linneaskolan, Ljungskile. Tidigare 

var eleverna hänvisade till Sommarhemsskolan. Även behovet av 

skolplatser för elever i åk 7-9 måste utredas vidare. 

 

Vidare måste ytterligare en förstudie tas fram gällande perioden fr o m ht 2020 fram till 

dess en ny eller ombyggd skola står färdig. Antalet elever beräknas öka med en klass 

varje år fram till år 2026.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029 (BUN 2018/01040)   

Forshällaskolans lokalbehov 2019-2027    
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Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att beställa en förstudie gällande utbyggnad av Forshällaskolan alternativt att bygga en 

ny skola för årskurs F-6 i område Forshälla-Ammenäs   

 

att beställa en förstudie gällande att skaffa fram skolplatser temporärt fr o m ht 2020 fram 

tills en ny/ombyggd skola står klar samt  

 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad  

 

   

 

 

 

Staffan Lindroos Ingela Haglund Hansson 

Förvaltningschef Utredare  

Expediera till 
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Handläggare 

Titel Ingela Haglund Hansson 

Telefon 0522/696558 

Ingela.haglund@uddevalla.se 

 

Forvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

Postadress Gatuadress 0522-69 60 00 fax  

    

www.uddevalla.se E-post funktionsbrevlada  

 

Forshällaskolans  lokalbehov 2019-2027 
 

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga prognosen visar att 

antalet elever i grundskoleåldern år 2027 beräknas ha ökat med ca 825 elever jämfört med idag. 

Detta styr planeringen och behovet av skollokaler i hela kommunen. Forshälla-Ammenäs är ett om-

råde i kommunen som ökar och det påverkar behovet av skolplatser.  

 

Antal elever i område Forshälla-Ammenäs  

 
Befolkningsökning i område Forshälla-Ammenäs (prognos 2019) 

 

 Antal 2018 Prognos 2023 Förändring  

1-5 år 245 285 +40 

6-12 år 310 410 +100 

13-15 år 120 160 +40 

 

Kommentar: 

 Faktiskt antal barn 31 dec 2018  

 Antalet elever efter 2023 bygger på antaganden om fortsatt utveckling utifrån nuvarande be-

folkningsprognos. 

 Antalet 6-åringar som tillkommer varje år väntas öka 

 Inga elever är avräknade till friskolor 

 Elevantalet utgår från faktiskt antal elever på skolan i januari 2019.  

 Personal: ca 50 personer arbetar på skolan. 

 

Nedanstående tabell visar elevutvecklingen 2019-2027 inkl behovet av ytterligare lokaler. Elevut-

vecklingen utgår från faktiskt antal elever som är placerade på Forshällaskolan januari -19 samt 

tillkommande elever i förskoleklass ht -19. Endast 6 % av eleverna i området går i friskola och det 

påverkar därför inte lokalbehovet i någon större omfattning.  

 

En förstudie för utbyggnad av skolan, alternativt nybyggnation av skola i området, måste snarast tas 

fram.  Idag bor 66 % av 1-12 åringarna i område Ammenäs-Skäret-Råssbyn medan 35 % bor i 

Forshälla. Andelen beräknas öka till 73 % år 2022. Nästan alla elever på skolan åker skolskjuts 
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Beräknat elevantal till Forshällaskolan 2019-2027 
 

Forshälla F-6 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

F-klass 46 55 70 65 65 65 60 55 55 

år 1 46 46 55 70 65 65 65 60 55 

år 2 41 46 46 55 70 65 65 65 60 

år 3 46 41 46 46 55 70 65 65 65 

år 4 39 46 41 46 46 55 70 65 65 

år 5 42 39 46 41 46 46 55 70 65 

år 6 47 42 39 46 41 46 46 55 70 

totalt 307 315 343 369 388 412 426 435 435 

platser 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

differens -7 -15 -43 -69 -88 -112 -126 -135 -135 

antal klasser 14 15 16 17 18 19 20 21 21 

fattas rum ok 1 2 3 4 5 6 7 7 

 

Kommentar:  

 Elevantalet utgår från antalet placerade elever i januari 2019 och elever till förskoleklass  

ht-19. 

 Antal tillkommande 6-åringar efter 2023 är ett antagande om fortsatt befolkningsutveckling 

i samma nivå som i prognos 2018-2022.  

 Från och med ht 2020 ökar antalet 6-åringar och antalet förskoleklasser måste utökas från 

två till tre varje år de kommande åren.  

 Skolan växer successivt från 2 till 3 paralleller i varje årskurs. 

 

 

Behov av lokaler på Forshällaskolan 
 

Behov av utökning 2020-2027 

Klassrum Fr o m 2020 saknas det ett klassrum 
 

Grupprum Det finns idag ca 1 grupprum/2 klasser och det saknas flera grupprum. Fler 
elever har behov av enskild undervisning under del av dagarna 

Fritidslokaler   Är otillräckliga. Antalet barn på fritids har ökat och kommer att fortsätta att 
öka. 

Lärararbetsrum 
med lärararbets-
platser.  
 

Det finns idag 4 arbetsrum för lärarna samt ett arbetsrum för speciallärar-
na/specialpedagogen. Ca 20 personal får idag använda klassrum som arbets-
rum. Vid en elevökning kan inte lärarna sitta i sina klassrum då dessa behövs 
till fritidsverksamheten samt att fler klasser/elever betyder fler pedagogisk 
personal.  
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Arbetsrum för fri-
tidspersonalen 

Det saknas arbetsrum för dessa. 

Matsal och kök 
 

Salen är mycket liten (85 kvm) och är trång för 75 matgäster. F n används även 
ssk-väntrummet. Stort behov av utökning. Idag finns 111 platser inkl ssk-
väntrum. Salen är otillräcklig redan idag! 
Även köket som servar förskolan är otillräckligt. Fr o m ht -18 skall köket även 
serva förskola i Sundstrand. 
 

NO-sal  
 

Sal med möjlighet att laborera saknas. 
 

Idrottshall Är liten, ej delbar och rymmer bara en klass åt gången. Två omklädningsrum. 
Med fler elever och större klasser är det risk för tillbud och skador.  

Musiksal Idag kombinerad musiksal och bibliotek. Med en stor elevökning kommer inte 
biblioteket kunna användas till musiksal. Då behövs ett nytt bibliotek alterna-
tivt en ny musiksal. 

Hemkunskap Idag på Linneaskolan, behov av egen sal på skolan. Det är svårt att skjutsa 
klasser till en annan skola. Kommer det att finnas plats i Linneaskolan?  
 

Parkeringsplatser  
 
 

Otillräckligt. Idag finns det 32 parkeringsplatser, fr o m ht -18 ytterligare 6 pl 
för ca 40 personal.  Det saknas parkeringsplatser till vårdnadshavare och be-
sökande 

Personalrum Är litet och otillräckligt vid ökad personalstyrka.  

Förråd  Kommer att behövs ytterligare förråd vid ökad personal och elevökning då 
mer material behövs på skolan 

Elevhälsa Skolsköterskan har sitt rum i den ena matsalen. Antingen får man bygga en ny 
matsal eller en ny ssk-expedition. 
Kurator delar rum med skoladministratören. Det fungerar inte. 

 
Kommentar: 

 Lokalinventering 2016 visar att 4 av klassrummen är mindre än 54 m2 = 20 elever/klass. 
 

Tidplan förstudier: 

 Förstudie, del 1: Plan för lokalanpassningar för att lösa behoven (både klassrum 

och övriga lokaler) fram till en ombyggd/ny skola är färdig. Moduler vid skolan 

eller på annan plats? Tidplan 2019. 

 Förstudie del 2: för en ombyggd eller nybyggd skola. Tidplan 2019. 

 

 

 

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. 
 
 
 



 
 

Utredning  
 

2(35) 

2018-10-28  

  

 

 

 
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 

 



 
 

Utredning  
 

11(35) 

2018-10-28  

  

 

 

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. 

 
 



 
 

Utredning  
 

13(35) 

2018-10-28  

  

 

 

 
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 



 
 

Utredning  
 

15(35) 

2018-10-28  

  

 

 

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. 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Utredning  
 

29(35) 

2018-10-28  

  

 

 

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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr BUN 2019/00602  9 

Beställning av förstudie gällande ombyggnad av 
Äsperödsskolan åk F-6 inkl fritidshem samt Källan åk 4-9   

Sammanfattning 

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 

prognosen (2018) visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2027 beräknas ha ökat 

med ca 825 elever jämfört med idag. Det styr planeringen och behovet av skollokaler i 

hela kommunen. Detta framgår i befolkningsprognosen som ligger som underlag för 

kommunens lokalförsörjningsplan (BUN 2018/01040).  

  

Befolkningsökning i område Äsperöd, Tureborg, Centrala staden (prognos 2019) 

  

  Antal 2018 Prognos 2023 Förändring  

1–5 år 489 470 -19 

6–12 år 567 660 +93 

13–15 år 244 270 +26 

  

Äsperödsskolans verksamhet består av grundskola åk F-6, den särskilda undervisnings-

gruppen, Källan åk 4-6 samt grundsärskola åk 1-6.  Grundsärskolan flyttar dock till 

Källdalsskolan ht 2020. Frågan gällande Äsperödsskolans verksamhet och lokaler har 

varit aktuell i flera år. Behovet av en renovering och ombyggnad finns påtalad redan i 

Lokalförsörjningsplan 2016 och är beslutad i Kommunfullmäktiges investeringsplan 

2017-2019 (beslut i KF 20160608).  

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade i juni 2016 (BUN 2016/00439) att hemställa 

hos kommunstyrelsen att få starta projektering av ombyggnad av Äsperödskolan utifrån 

den genomförda förstudien. Denna projektering har ännu inte påbörjats.   

 

Mot bakgrund av de tidigare besluten gällande ombyggnad av Äsperödsskolan, bristen 

på skolplatser samt att elevantalet i kommunen förväntas fortsätta öka är det angeläget 

att starta en förstudie för ombyggnad av Äsperödsskolan. Det är även viktigt för den 

fortsatta strategiska planeringen gällande en ny skola i centrum eftersom en del av 

Äsperödsskolans upptagningsområde utgörs av centrala staden.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17 

Lokalförsörjningsplan 2019-2029 (BUN 2018/01040) 

Äsperödsskolans lokalbehov 2019-2027      

                       



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 85  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att beställa en förnyad förstudie gällande ombyggnad av Äsperödsskolan för åk F-6 och 

den särskilda undervisningsgruppen Källan för åk 4-9 samt  

  

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad     
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Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson  

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

 

Beställning av förstudie gällande ombyggnad av 
Äsperödsskolan åk F-6 inkl fritidshem samt Källan åk 4-9   

Sammanfattning 

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 

prognosen (2018) visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2027 beräknas ha ökat 

med ca 825 elever jämfört med idag. Det styr planeringen och behovet av skollokaler i 

hela kommunen Detta framgår i befolkningsprognosen som ligger som underlag för 

kommunens lokalförsörjningsplan (BUN 2018/01040).  

 

Befolkningsökning i område Äsperöd, Tureborg, Centrala staden (prognos 2019) 

 

 Antal 2018 Prognos 2023 Förändring  

1–5 år 489 470 -19 

6–12 år 567 660 +93 

13–15 år 244 270 +26 

 

Äsperödsskolans verksamhet består av grundskola åk F-6, den särskilda undervisnings-

gruppen, Källan åk 4-6 samt grundsärskola åk 1-6.  Grundsärskolan flyttar dock till 

Källdalsskolan ht 2020. Frågan gällande Äsperödsskolans verksamhet och lokaler har 

varit aktuell i flera år. Behovet av en renovering och ombyggnad finns påtalad redan i 

Lokalförsörjningsplan 2016 och är beslutad i Kommunfullmäktiges investeringsplan 

2017-2019 (beslut i KF 20160608).  

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade i juni 2016 (BUN 2016/00439) att hemställa 

hos kommunstyrelsen att få starta projektering av ombyggnad av Äsperödskolan utifrån 

den genomförda förstudien. Denna projektering har ännu inte påbörjats.   

 

Mot bakgrund av de tidigare besluten gällande ombyggnad av Äsperödsskolan, bristen 

på skolplatser samt att elevantalet i kommunen förväntas fortsätta öka är det angeläget 

att starta en förstudie för ombyggnad av Äsperödsskolan. Det är även viktigt för den 

fortsatta strategiska planeringen gällande en ny skola i centrum eftersom en del av 

Äsperödsskolans upptagningsområde utgörs av centrala staden.        

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17 

Lokalförsörjningsplan 2019-2029 (BUN 2018/01040) 

Äsperödsskolans lokalbehov 2019-2027     



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2019-05-17 Dnr BUN 2019/00602 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att beställa en förnyad förstudie gällande ombyggnad av Äsperödsskolan för åk F-6 och 

den särskilda undervisningsgruppen Källan för åk 4-9 samt  

 
att denna paragraf förklaras omedelbart justerad     

      

Ärendebeskrivning 

Se bifogad utredning Äsperödsskolans lokalbehov 2019-2027 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Ingela Haglund Hansson 

Förvaltningschef Utredare  
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Forvaltning 

Avdelning Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

Postadress Gatuadress 0522-69 60 00 fax  
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Äsperödsskolans lokalbehov 2019-2027 
 

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga prognosen (2018) 

visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2027 beräknas ha ökat med ca 825 elever jämfört med 

idag. Detta styr planeringen och behovet av skollokaler i hela kommunen.  

 

Befolkningsökning i Äsperödsskolans skolområde  
 
Befolkningsökning i område Äsperöd, Tureborg, Centrala staden  (prognos 2019) 

 

 Antal 2018 Prognos 2023 Förändring  

1-5 år 489 470 -19 

6-12 år 567 660 +93 

13-15 år 244 270 +26 

 

Kommentar: 

 Faktiskt antal barn 31 dec 2018. 

 Antalet elever efter 2022 bygger på antaganden om fortsatt utveckling enligt prognos. 

 Antalet 6-åringar som tillkommer varje år beräknas öka 

 38 % av eleverna i området går i friskolor (Fridaskolan och Stenbackeskolan) 

 Elevantalet utgår från faktiskt antal elever på skolan i januari 2019.  

 Personal: ca 50 personer arbetar på skolan. 

 

Nedanstående tabell visar elevutvecklingen 2019-2027 inkl behovet av ytterligare lokaler. Elevut-

vecklingen utgår från faktiskt antal elever som är placerade på Äsperödsskolan  vt -19 samt till-

kommande elever i förskoleklass ht -19. Friskolorna Stenbackeskolan och Fridaskolan ligger i upp-

tagningsområdet och ca 38 % av eleverna i området går i friskola. Detta påverkar därför behovet av 

skollokaler.  

 

Äsperödsskolans upptagningsområde består av delar av Centrala staden, Tureborg och Äsperöd. 

Behovsanalys och förstudie gällande ombyggnad av Äsperödsskolan kan komma att påverkas av 

den fortsatta utredningen gällande en ny grundskola i centrala staden. I behovsanalysen är det därför 

viktigt att särskilja befolkningsprognosen för delområdet Centrala staden ur skolområde Äsperöds-

skolan.  

 

 

 

Beräknat elevantal till Äsperödsskolan 2019-2027 
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Äsperöd F-6 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

F-klass 47 58 58 58 58 58 58 58 58 

år 1 53 47 58 58 58 58 58 58 58 

år 2 41 53 47 58 58 58 58 58 58 

år 3 47 41 53 47 58 58 58 58 58 

år 4 42 47 41 53 47 58 58 58 58 

år 5 35 42 47 41 53 47 58 58 58 

år 6 41 35 42 47 41 53 47 58 58 

totalt 306 323 346 362 373 390 395 406 406 

platser för åk F-6 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

differens 9 -8 -31 -47 -58 -75 -80 -91 -91 

antal klasser/behov  
av klassrum 

15 16 17 18 19 20 20 21 21 

 
 

Kommentar:  
 Elevantalet utgår från antalet placerade elever i januari 2019 och elever till förskoleklass  

ht-19. 

 Antal tillkommande 6-åringar efter 2023 är ett antagande om fortsatt befolkningsutveckling 

i samma nivå som i prognos 2019-2023.  

 Från och med ht 2020 ökar antalet 6-åringar och antalet förskoleklasser måste utökas från 

två till tre varje år de kommande åren.  

 Antalet tillkommande elever har reducerats med 38 % (till friskolor) 

 Antalet platser för åk F-6 kommer att kunna utökas ht 2020 när grundsärskolan flyttar till 

Källdalsskolan. 

 

Av befolkningsprognosen framkommer att elevantalet ökar och att skolan under planperioden suc-

cessivt kommer att öka från två paralleller till tre paralleller per årskurs, dvs från 14 till 21 klasser 

om upptagningsområdet är oförändrat. 

 

Flera verksamheter finns i Äsperödsskolans lokaler 

 
Äsperödskolan byggdes 1967 och var fram till 2014 en skola för åk F-6 och åk 7-9. Skolan består 

av två fastigheter; stora och lilla Äsperöd. I skolans lokaler finns även kostenhetens Centralkök.  

 

Lilla Äsperöd har tidigare haft åk F-2/3 och i stora Äsperöd har det varit åk 3/4-6 och åk 7-9 inkl 

grundsärskola åk 7-9. Verksamheten har skiftat under åren och det har gjorts flera lokalanpassning-

ar. Det har även behövts extra moduler vid två tillfällen. 
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2005 Aulan byggdes om till 2 klassrum 

2011 Åk 7-9 från Sommarhemmet flyttades hit under deras ombyggnadsperiod  

(moduler hyrdes) 

Hus B byggdes om för åk F-6, och flera smårum för Oasen (undervisning för elever 

enskilt eller i små grupper) och elevhälsan tillkom. 

2014 Åk 7-9 och grundsärskola åk 7-9 flyttade till Sommarhemmet 

 Grundsärskola åk 1-6 flyttade hit från Skansen 

 Modulerna avyttrades. 

2015 Investeringsmedel avsattes till förstudie för skolans lokaler 

Lilla Äsperöd byggdes om för den särskilda undervisningsgruppen Källan åk 4-9 

Mottagningsenheten Bryggan flyttade in på vån 2 i C-huset 

2017 Nya tillfartsvägar och P-platser byggdes på/vid idrottsplatsen för Centralköket 

 Mottagningsenheten Bryggan flyttade till nya lokaler på I 17. 

Fasadrenovering av idrottshallen 

Förstudie gällande skolgård ligger vilande 

 

 

Tidigare beslut gällande Äsperödsskolans lokaler 

 
Frågan gällande Äsperödsskolans verksamhet och lokaler har varit aktuell i flera år. 

Behovet av en renovering och ombyggnad finns påtalad redan i Lokalförsörjningsplan 

2016 och är beslutad i Kommunfullmäktiges investeringsplan 2017-2019 (beslut i KF 

20160608).  

 

Barn och utbildningsnämnden beslutade i juni 2016 (BUN 2016/00439) att hemställa 

hos kommunstyrelsen att få starta projektering av ombyggnad av Äsperödskolan utifrån 

den genomförda förstudien. Denna projektering har ännu inte påbörjats.   

 

Sammanfattning 
 

Mot bakgrund av de tidigare besluten gällande ombyggnad av Äsperödsskolan, bristen 

på skolplatser samt att elevantalet förväntas fortsätta öka är det angeläget att starta en 

förstudie för ombyggnad av Äsperödsskolan. Det är även viktigt för den fortsatta strate-

giska planeringen gällande en ny skola i centrum eftersom en del av Äsperödsskolans 

upptagningsområde utgörs av centrala staden.   

 

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 
 
 



 
 

Utredning  
 

9(35) 

2018-10-28  

  

 

 

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. 
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Utredning  
 

29(35) 

2018-10-28  

  

 

 

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) 
 



 
 

Utredning  
 

31(35) 

2018-10-28  

  

 

 

 

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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Uppföljning internkontrollplan 2019, Delrapport juni 

Sammanfattning 

Det primära syftet med internkontroll är att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 

Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och 

tjänstemännen.  

 

I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 

och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information 

om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy, 

reglementen med mera tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller förstörelse 

av kommunens tillgångar.     

 

I juni presenteras en delrapport med ett urval av internkontrollplanens punkter för barn 

och utbildningsnämnden. Alla kontrollpunkter rapporteras årligen till nämnden i 

december.  

 

Delrapporten av uppföljningen av internkontrollplanen för 2019 tar upp följande 

punkter: 

 1. Granskning av upphandling 

 2. Avdragsförbudet 

 4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet  

 6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  

 7. Barnomsorg enligt behov/skollag 

 9. Elevers resultatutveckling 

 13. Lönetillägg 

 

Av uppföljningen framgår att avvikelserna är på en lägre nivå än tidigare för flera av 

punkterna. Avvikelser finns inom ett flertal av de kontrollerade områdena. För det mesta 

av det granskade materialet är kontrollen god      
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Uppföljning Internkontrollplan 2019 

Delrapport juni 

 
1- Granskning av upphandling 

Uttag har gjorts ur affärssystem Raindance för att granska avtalstroheten.  

 

I rapporten görs utdrag från huvudboken på baskonto mellan 6411–6439 och enbart fakturor på totalt 

över 5 tkr har tagits med i sammanställningen. E-handeln kontrolleras genom särskild rapport. 

 

Andelen inköp av avtalade varor inom e-handeln ligger kvar på en lägre nivå,74,2 %. Omsättningen 

inom e-handel har ökat med ca 650 tkr vilket motsvarar 22,7 % 

Avtalstrohet enligt separat urval på leverantörsnivå visar en avtalstrohet på 90 %. Nivån vid 

föregående kontroll vara 83,7 %. En bra utveckling med positiva förändringar över tid. 

 

Resultaten av de olika uppföljningarna ger ingen helhetsbild och utifrån nivån som denna granskning 

görs ligger resultatet på liknande nivå som vid förra granskningen men med positiv indikation. 

Förvaltningen arbetar med frågan om inköp samtidigt som det pågår ett förändringsarbete till 

delcentraliserad inköpsorganisation. 

 

 

2 – Avdragsförbudet 

 
Kontroll av deltagarförteckning, syfte, moms och kontering har skett av fakturor avseende 

representation mm. 190 fakturor har granskats med urval på de högsta fakturorna och för tid mellan 

januari – till slutet av april. Fakturor med baskonto mellan 7101 – 7119 har sökts ut för att täcka in 

det som rör representation. Ett bredare urval görs för att ge bättre möjlighet att arbeta igenom 

avvikelser i hela organisationen. Fakturor under 500 kr omfattas inte av kontrollen. 

 

Hanteringen av dessa fakturor är på en bättre nivå än tidigare. Felmängden är ytterligare ett steg i rätt 

riktning och avvikelserna är lägre inom samtliga delar. 

 

Det återstår en viss felmängd vad gäller avsaknad av deltagare och syften som behöver säkerställas 

innan vi nått en acceptabel nivå.  

Fortsatt kontroll och insatser skall säkerställa att redovisningen förbättras succesivt 
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maj-19

Avdragsförbud Deltagarförteckning Syfte Rätt moms Rätt kontering

Ja 163 167 189 183

Nej 27 23 1 7

% ja 86% 88% 99% 96%

% nej 14% 12% 1% 4%

Samtliga 4:a - ja 150 79%  
 

 

Av sammanställningen framgår felens omfattningsgrad. Vad gäller moms och kontering är 

felhanteringen på en låg nivå. Deltagare och syfte har en lägre felomfattning än vid föregående 

mätningar men har förbättringspotential.  

 

4 – Kontroll av bidrag till fristående verksamhet 
 

Nämnden har en relativt stor omfattning gällande bidrag till fristående verksamhet (drygt 300 mkr). 

Beslut om bidragsbelopp tas framförallt i samband med budget men även löpande vad gäller 

tilläggsbelopp. Risk för felhantering finns då omfattningen är stor och relativt komplex i 

verksamhetssystemet Extens. För vissa enheter finns en särskild hantering av lokalkostnadsersättning 

vilket även kontrolleras. 

 

Vid årets första kontroll finns det inga avvikelser. Kontroll av lokalersättning samt grundbelopp och 

tilläggsbelopp inom alla verksamheter. Särskild uppföljning av tilläggsbelopp per 6 månadsperiod 

behöver ske för att säkerställa processen. 

 

6 – Utdrag ur belastningsregister vid anställning 

 
Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexuella övergrepp 

och andra grova brott. Registerkontroll ska därför göras på personer som erbjuds anställning inom de 

verksamheter som täcks av registerkontrollen. 

Verksamheterna som omfattas är förskola, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, 

grundsärskolan och annan pedagogisk verksamhet.  Den som inte har lämnat registerutdrag får inte 

anställas. Bestämmelser om detta finns i skollagen (2010:800). Registerkontroll av personal: 2 kap. 

31–33 §. Den som inom ett år erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare får anställas 

utan att han eller hon lämnat ett nytt registerutdrag.  

 

En ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, utfärdades under november 

2013. Den nya lagen kompletterar bestämmelserna för förskola och grundskola, genom att den ger 

rätt för arbetsgivare (men inte skyldighet) att inhämta registerutdrag vid rekrytering av personal till 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. Efter beslut av gymnasieskolans verksamhetschef omfattas 
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även Gymnasieskolan numera av kontrollen. Här har inte arbetsgivaren rätt att samla in 

registerutdraget utan en notering ska ske att arbetsgivaren sett utdraget. Noteringen ska ske på 

anställningsbeslutet där en ny ruta numera finns för notering av detta. 

 

BUN:s rekryteringsannonser har numera en informationstext om kravet om att lämna ett giltigt 

utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning, detta bör underlätta arbetet med att få in 

utdrag.  

Rutinerna för registerkontroll som man arbetar utifrån i barn- och utbildningsförvaltningen idag 

innebär att en anteckning görs i det kommungemensamma IT-verktyget Medvind, som visar på 

uppvisat och giltigt belastningsutdrag. Med andra ord arkiveras inga utdrag i personarkivet. 

 

Totalt undersöktes 40 personer, dessa valdes ut genom att det via lönesystemet (Hr+) togs fram en 

lista på samtliga nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen under perioden 2018-11-01 

tom 2019-05-10. Personerna på listan delades upp i grupper utifrån verksamhetsområde och 

anställningsform för att säkerställa att olika verksamheter och typer av anställningar inkluderades i 

kontrollen. Sedan gjordes slumpmässigt urval inom dessa grupper. Därefter kontrollerades det i 

Medvind om belastningsregister var uppvisat och om det var giltigt. 

 

 
 

Resultatet av interkontrollen visar att rutinen att registrera giltiga belastningsregisterutdrag i 

Medvind inte följs till 100 %.  

Diskussioner har pågått kring rutinen för granskning av belastningsregister efter förra 
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internkontrollen. Där kunde vissa eventuella förbättringsområden hittas som berör hanteringen av 

information i system vid anställning. 

 

 

7 – Barnomsorg enligt behov/skollag 

 
Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg med hänsyn till sitt omsorgsbehov utifrån arbete 

eller studier. Rätten till allmän förskola – 525 timmar om året gäller från och med 

höstterminen det år barnet fyller tre år. De som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt 

till 15 timmars förskola per vecka.  

 

För att säkra en kostnadseffektiv verksamhet bör kontroll ske att omsorg ges i enlighet 

med behovet och den rätt till omsorg som vårdnadshavarna har. 

 

Kontroll har skett på så sätt att uppgifter om antalet födda barn under perioden januari – 

april 2019 har tagits fram. Kontroll har sedan skett av de familjer som har syskon till de 

nyfödda barnen och som är i åldrarna 1–12 år. Deras placeringar har gåtts igenom.  Detta 

resultat har kontrollen visat: 

 

Mellan januari – april 2019 föddes det 223 barn. Bland dessa finns ett tvillingpar utan andra syskon 

samt 86 barn utan syskon. 135 av de födda barnen har alltså syskon. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 (8) 

 

 

 

Det finns felaktigheter för två barn, vilka är placerade inom fristående verksamheter. En 

jämförelse med utfallet hösten 2018 visar att den kontinuerlig kontrollen av placeringar 

har gett resultat, då det finns betydligt färre felaktiga placeringar vid vårens mättillfälle 

än vid höstens. Hösten 2018 hade vi 31 felaktiga placeringar för de fem månader där 

utsnittet gjordes.  

 

Detta visar att kontinuerlig kontroll är verksam och den bör fortgå för att rätta till 

eventuella felaktigheter.  

 

I de fall där det inte finns giltiga anledningar för placeringar kommer förskolekontoret att 

meddela ansvariga huvudmän för att rättelse ska kunna ske. 

 

 

9 - Elevers resultatutveckling 

 
Kontrollpunkten avser granskning av resultatsammanställning, analys och åtgärdsplan på 

huvudmannanivå. Granskning i juni 2018 visade på omfattande problemområden kopplat till 

systematiskt kvalitetsarbete på de olika nivåerna i organisationen som hör till huvudmannanivå.  

 

För att komma till rätta med bristerna påbörjade förvaltningsledningen hösten 2018 ett omfattande 

arbete för att ringa in orsakerna till bristerna i systematiskt kvalitetsarbete och utifrån dessa 

formulera åtgärder. Följande orsaker identifierades:  

 

• Bristande resultatdialog inom och mellan nivåer  

• Osammanhängande processer mellan nivåerna (t.ex. läsår/år) leder till avsaknad av röd tråd 

• Arbetet med uppföljning, analys och åtgärder (priomål) bedrivs olika inom resp. 

verksamhetsområde och mellan nivåerna. 

• Oklar ansvarsfördelning mellan de olika nivåerna som hör till huvudmannanivån (VC, FC, 

nämnd) 

• Bristande styrning- för hög politisk ambition med för många mål  

• Bristande ledning – ledningsgruppen inte lyft ett samlat grepp kring SKA 

 

Arbetet ledde fram till ett förslag till gemensam modell för systematiskt kvalitetsarbete som nämnden 

december 2018 fattade beslut om i syfte att komma tillrätta med bristande SKA och på sikt höja 

elevernas kunskapsresultat. Modellen innebär såväl förändrade strukturer, förändrade processer och 

förändrat förhållningssätt.  

 

I januari 2019 påbörjades implementeringsarbetet inför sjösättning vid läsårsstart 2019/ 2020. 

Föreliggande kontroll avser kontrollera hur långt huvudmannen kommit i implementeringsprocessen 

av SKA-modellen.   

 
Exempel på aktiviteter som gjorts under implementeringsperioden:  
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 En beredningsgrupp har bildats som arbetar på uppdrag av förvaltningsledningsgruppen och 

har mandat att arbeta med förvaltningsgemensamma utvecklingsfrågor kopplade till den 

gemensamma SKA-modellen. En viktig del i beredningsgruppens arbete är att utgöra stöd i 

de fortlöpande analysprocesserna på enhetsnivå, verksamhetsnivå och förvaltningsnivå vad 

gäller att identifiera problem och orsaker och insatser som leder till förbättrade resultat.  

 Beslut om utbildningsinsats för förvaltningsledning tillsammans med beredningsgruppen har 

fattats för att bättre kunna stödja och leda utvecklingsprocesser och förbättringsarbetet 

kopplat till SKA-modellen. Insatsen kommer att genomföras av Karlstad universitet inom 

ramen för Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola med start hösten 2019.  

 Förankring av SKA-modellen på förvaltningsgemensamma chefsdagar där goda exempel från 

verksamheterna särskilt har lyfts fram.   

 Arbete med att identifiera processer som måste fungera för att modellen ska falla på plats, 

samt tecken/spår som visar att vi är på väg åt rätt håll. Arbete har genomförts på 

förvaltningsnivå och på verksamhetschefsnivå (ej grundskola). Uppdrag har givits till 

verksamhetscheferna att föra arbetet vidare till enhetsnivå för att få en röd tråd genom hela 

styrkedjan.  

 Ett gemensam övergripande plan för att sjösätta användningen av Loop-Me på bred front i 

organisationen har tagits fram av förvaltningsledningen.  

 Gemensamma stöddokument för analys och åtgärdsplan har beslutats av förvaltningschef.  

 En gemensam sida på kommunens intranät (Inblicken) för det systematiska kvalitetsarbetet 

publiceras inom kort där all information och allt material kopplat till SKA-modellen finns 

samlat.  

 Utbildning och dialog med nämnd för att skapa samsyn kring modellen och vad beslutet 

innebär, t.ex. färre mål och bättre uppföljning av styrkort samt beslut om åtgärd på rätt nivå i 

organisationen.  

Problem som identifierats i implementeringsprocessen:  

 

Otydlig roll- och ansvarsfördelning inom grundskola:  

 Arbetet har inte tagits vidare från förvaltningsledningsgruppen till övriga nivåer såsom tänkt 

vilket försvårat förankringen, dialogen liksom återkopplingen mellan nivåerna i styrkedjan.  

 Grundskolans arbete inom ramen för pågående förvaltningsgemensamma utvecklingsprojekt, 

t.ex. Loop-Me, har inte alltid förankrats i förvaltningsledningsgruppen, vilket kan leda till 

parallella spår.  

 

Många externa samarbetspartners: 

Att SKL, Skolverket, Me Analytics/Chalmers och Karlstad universitet samtidigt på olika sätt 

har varit involverade i förändringsarbetet har bidragit till stress och vid vissa tillfällen fel fokus 

för att tillfredsställa yttre krav.    
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Rekommendationer 
 

Att de problem som identifierats vad gäller grundskolan särskilt beaktas i det pågående 

utredningsuppdraget gällande förvaltningens lednings- och utvecklingsorganisation. 

 

Vad gäller externa samarbetspartners ges inga särskilda rekommendationer, annat än vikten av att 

själv äga processerna för att nå framgång.  

 
 

12 Lönetillägg 

 
Personalavdelningen har noterat att det i varierande grad förekommer att medarbetare ges lönetillägg 

för att utföra vissa arbetsuppgifter. Personalavdelningen har tagit fram ett förslag till bestämmelser 

för lönebildning, i vilka det tydligare än i dag reglera lönesättning. 

Då det redan tidigare konstaterats att systemet med lönetillägg tillämpas i olika omfattning beroende 

på förvaltning och yrkeskategori finns anledning att tro att det råder olika synsätt i kommunen som 

kan ge oönskade effekter, både ekonomiskt och i synen på kommunen som arbetsgivare. Införandet 

av nya bestämmelser ger anledning att följa upp tillämpningen de närmaste åren. 

 

Tillämpningsanvisningar lön 2019, lönetillägg: 

Att ta på sig nya arbetsuppgifter och ta ett större ansvar är exempel på sådant  

som ska betraktas vid ordinarie löneöversyn. Lönetillägg tillämpas ytterst restriktivt och beslut  

fattas av Personalchef alternativt Förhandlingschef. 

 
Kontrollen i juni har avgränsats till utvecklingen av lönetillägg över åren för nämndens olika 

verksamheter. Urval av lönearter som avser lönetillägg ur rapport i affärssystem Raindance. 

Kostnader redovisas utan PO tillägg. 

 

Kostnaderna för lönetillägg inom Barn och utbildning låg under perioden 2013–2015 på mellan ca 

1,7–1,8 mkr och för perioden 2016–2018 på mellan ca 1,1–1,2 mkr. Antalet personer med löne-

tillägg var för perioden 2013 – 2015 mellan 130–146 och för perioden 2016 – 2018 mellan 84 – 104. 

 

Vid jämförelse mellan 2018 och 2019 för period jan-april ser vi en uppgång av kostnaderna med 

drygt 90 tkr och något antal färre personer med lönetillägg på totalen. Samarbete bästa skola (SBS) 

med Skolverket är tillkommande kopplat till lönetillägg. 6 rektorer har lönetillägg om 10 tkr per 

månad som finansieras av Skolverket. Exkluderar vi den delen (SBS) så ser vi en markant nedgång 

av kostnader (39 %) och färre personer (20 %) med lönetillägg. Gymnasieskolan har fortfarande 

många med lönetillägg men betydligt lägre kostnad. 

 
Barn och utbildning har vid jämförelse med tidigare år blivit restriktivare med lönetillägg. 
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De nya tillämpningsanvisningarna för lön som gäller from 2019 påbörjades det ett arbete med redan 

under 2018. Restriktiviteten har ökat men vi ser troligen inte den fulla effekten ännu pga. av att 

många beslut som innebär kostnad idag är tagna innan förändringsarbetet hunnit få genomslag. 

  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr BUN 2019/00002 11  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-06-14 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03.      

                      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-06-03 Dnr BUN 2019/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-06-14 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr BUN 2019/00034  12 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-06-14 

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 2019-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03.      

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-06-03 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 2019-06-14 

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 2019-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr BUN 2019/00238  13 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2019-06-14  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

  

Genom förteckning daterad 2019-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03.      

                        

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-06-03 Dnr BUN 2019/00238 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2019-06-14  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2019-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr BUN 266962   14 

Övriga frågor 
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