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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 1300 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 utbildningsnämndens budget. 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 
utbildningsförvaltningen och alltså inte tilldelas kommunen generellt (automatiskt) och 
kanaliseras via kommunbidraget. 
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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 40 % 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. 

 
Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
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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 

Kommunfullmäktige har utifrån flerårsplan 2020-2022 gett Barn- och utbildningsnämnden följande 
uppdrag att genomföra:  

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att bibehålla 
lågt antal barn i barngrupperna. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att rekrytera 
fler lärarassistenter. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 
tillsammans med socialnämnden och kultur- och fritidsnämnden skapa förutsättningar för att 
förbättra ungdomars välbefinnande. 

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

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och 
automatiserade processer. 
 

Nedan visas den del av styrkortet visar den del av styrkortet som nämnden valt att prioritera.  
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Nämnden ska även på olika sätt bidra till att samtliga kommunfullmäktiges övergripande strategier 
nås, enligt följande:  
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1.3 Ekonomisk översikt 

1.3.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunbidrag och investeringar 

mkr 
Budget 2019 

Budget fast 
pris 2020 

Budget 
löpande pris 

2020 Plan 2021 Plan 2022 

Kommunbidrag 1487,9 1435,6 1475,0 1488,7 1468,0 

Investeringar 420,0 291,0 291,0 330,0 270,0 

 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut om flerårsplan för 2020-2022 beslutat om ekonomiska ramar 
för treårsperioden. Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med -26,1 mkr för 
2020, -12,4 mkr för 2021 och -33,1 mkr för 2022. 2020 är ett år med reellt mindre ekonomiska 
resurser. Tillkommande kostnader för Källdalsskolan, finansiering av måltider för gemensam 
lösning samt avräkning på utfall 2019 gällande demografi ger i realiteten ett effektiviseringskrav på 
-37, 8 mkr för 2020. 
 
Fördelningen av kommunbidragsförändringarna för plan 2021 och 2022 är schablonmässigt 
fördelade mellan verksamheterna.  
 
Statsbidragen har fått en allt större betydelse i nämndens ekonomi. Statsbidrag för mindre 
barngrupper och lärarassistenter ger möjligheter att ställa om. Att optimera statsbidragsnivåer är 
nödvändigt. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har fått 291 mkr beviljade i investeringsbudget. 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 
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investeringsplanen. Detta fordrar ett fortsatt samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
att nödvändiga prioriteringar beslutas i kommunens politiska ledning. 

Budget per verksamhetsområde 

Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Förskola 83,0 469,8 386,8 

Grundskola/Fritidshem 86,0 819,1 733,1 

Särskola 10,8 76,7 65,9 

Gymnasieskola 193,0 395,0 202,0 

Vuxenutbildning 35,0 99,1 64,1 

Gemensam verksamhet 0,5 23,7 23,2 

Summa 408,3 1883,4 1475,0 

*Fördelning intäkter/kostnader är preliminär, justeras i verksamheternas detaljbudgetarbete 

Verksamheter med ingående underskott, förändrade externa villkor och effektiviseringsuppdrag har 
ett extra utmanade uppdrag. Den omställning som nämndens verksamheter står inför kräver ett brett 
perspektiv med såväl generella, specifika och fördelningsmässigt avvägda åtgärder, på både lång 
och kort sikt.  
 

 
 
Utöver verksamheternas egna effektiviseringar skall alla verksamheter fortsatt gemensamt arbeta 
med att effektivisera utvalda aktiviteter och processer. Se bilaga anslagsbindningsnivåer för 
specificering av respektive åtgärd.  
 
Möjligheten att finansiera omställning av verksamheten genom kommunens effektiviseringsfond 
kommer att beredas i förvaltningsledningen. Ansökan beslutas av barn- och utbildningsnämnden 
för beslut i kommunstyrelsen.  
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2 Del II 

2.1 Övergripande omvärldsanalys och utmaningar 

Majoriteten av kommunerna 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. 
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 i landet de senaste åren och 
i Uddevalla med en omfattande genomförandeproblematik.  

En rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2018 visar att Sverige behöver enligt 
prognos ca 130 000 nya lärare fram till år 2031. Rekryteringsproblematiken har ökat de senaste åren 
i hela landet. Så även i Uddevalla.  

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 264 mnkr fram till 2022. 
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. 
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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” 

- 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. 

 
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 
och orsakar förvaltningen betydande ekonomiskt årligt svinn. 

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. 
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2.1.1 Gemensam verksamhet 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Budget 2019 
Budget löpande 
pris 2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 0,5 0,5 0,5 0,5

Kostnader 50,0 23,7 23,2 22,2

Netto 49,5 23,2 22,7 21,7

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys  
Mot bakgrund av de utmaningar som beskrivs ovan behöver effektiviseringsarbetet fortsätta. 
Kompetens, teknik, samarbete och administration är viktiga delar i det fortsatta gemensamma 
effektiviseringsarbetet. Digital transformering är ett högt prioriterat område då digitaliseringen 
skapar möjligheter inom organisation, arbetsformer och arbetsmiljö. 

Att ställa om organisationen till nya arbetsformer och arbetssätt är en förutsättning för att lyckas 
med uppdraget. Den ökande bristen på utbildad personal samman med stora ekonomiska åtaganden 
innebär att nämndens verksamheter behöver arbeta med nya arbetsformer, andra sätt att organisera 
och nya arbetssätt. För att möta en framtid med ökande brist på behöriga lärare behöver därför 
undervisningsuppdraget utökas. Förvaltningen och de lärarfackliga organisationerna har också ett 
avtalat åtagande i samband med HÖK 18 att arbeta med organisation, arbetsbelastning och 
arbetsmiljö i syfte att stärka helhetsperspektivet med strategisk kompetensförsörjning och skapa en 
gemensam grund av samsyn kring det fortsatta arbetet med att öka antalet behöriga lärare, behålla 
lärare och utveckla organisationen och arbetssätt. Det är av vikt att detta arbete ses mot bakgrund av 
behovet att ställa om organisationen i sin helhet.  

Det är av yttersta vikt att lokalförsörjningen kommer i balans med behoven. P g av att 
lokalförsörjningen inte har fungerat enligt plan har kortsiktiga lokallösningar tvingats fram. Dessa 
är fördyrande och kan vara negativa för kvaliteten. En långsiktig lokalförsörjning skulle därför 
innebära en betydligt mer kostnadseffektiv verksamhet med ökade förutsättningar för högre kvalitet. 
Det är angeläget att framtida lokalers utformning skapar moderna och flexibla lärmiljöer som 
främjar nya arbetssätt och samarbete med andra verksamheter som inte är möjliga att genomföra 
idag. 
 
Det fortsatta utvecklingsarbetet inom SKA för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero 
kräver fortsatt stort fokus och koncentration på analysprocesserna och en fungerande styrkedja. 
Förvaltningsledningen behöver bevaka och se till att analysprocessen får både utrymme och 
uppmärksamhet på alla nivåer i organisationen. Den pågående skolformsgemensamma insatsen på 
huvudmannanivå inom ramen för Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola i fortsätter.  

Mot bakgrund av ovan har följande förvaltningsuppdrag tagits fram som tar sin utgångspunkt i 
nämndens strategier: 
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Nämndstrategier Förvaltningsuppdrag 

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. 

Respektive verksamhetschef har fått i uppdrag att 
planera och följa upp gemensamma och/eller 
skolformsspecifika åtgärder och insatser som tagits fram i 
enlighet med SKA-modellen. 

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. 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
arbeta med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom 
områdena kompetens, teknik, samarbete, administration, 
avtal och organisation. 

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. 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att i 
samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 
inom ramen för läraravtalet HÖK 18. 

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

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i 
förvaltningsledningen. 

 

Nedan redogör respektive verksamhetsområde om verksamhetens planerade arbete under perioden 
utifrån budget och nämndens styrkort.   
 

2.1.2 Förskola 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Budget 2019 
Budget löpande 
pris 2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 71,9 83,0 81,0 81,0

Kostnader 459,9 469,8 473,0 469,0

Netto 388,0 386,8 392,0 388,0

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. 

Tack vare att förskoleverksamheten fått större statsbidrag för mindre läsåret 2019/2020 ökar 
personaltätheten. Däremot kommer andelen förskollärare minska, eftersom tillskottet inte resulterar 
i tillsvidaretjänster. Andra ekonomiska tillskott är projektmedel för pedagogisk utveckling. 
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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.  

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. 

Nuvarande prioriterade läroplansmål fokuserar på likabehandling och språkutveckling. I 
likabehandlingsarbetet ligger tyngdpunkten på aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna 
samt förskoleverksamhetens strategiska jämställdhetsplan. När det gäller språkutveckling pågår ett 
arbete kring språkutvecklande arbetssätt, läsning, AKK och TAKK (bildstöd och tecken som stöd). 

Förskoleverksamheten har sedan 1 juli 2019 en ny läroplan, Lpfö18, och utifrån den ett antal 
projekt på olika grupper av förskolor. De större projekt som pågår är Barns integritet, Skapande 
förskola och Att bryta segregationen. 

Nämndstrategier, förvaltningens uppdrag och handlingsplaner 

2.1.2.1 Nämndstrategi: 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Förskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetschef har fått i uppdrag att 
planera och följa upp gemensamma och/eller 
skolformsspecifika åtgärder och insatser som tagits fram i 
enlighet med SKA-modellen. 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande” 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att 
leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften” 

  Hållbar utveckling genom minskat matsvinn och ökad 
medvetenhet. 

 
Förskolan kommer att fokusera på de prioriterade läroplansmålen likabehandling och 
språkutveckling. Prioriteringarna utgår från det politiska uppdraget kring trygghet, arbetsro och 
måluppfyllelse. Utvecklingen av barns trygghet följs genom obligatoriska frågor på alla 
utvecklingssamtal. Språkutvecklande arbetssätt kommer att följas upp genom att verksamheten tittar 
på hur väl respektive förskola ger barn förutsättningar till god språkutveckling. 
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2.1.2.2 Nämndstrategi: 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Förskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
arbeta med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom 
områdena kompetens, teknik, samarbete, administration, 
avtal och organisation. 

Effektiv kompetenshöjning genom digital kommunikation. 

 
Den digitala tekniken är en utmaning och öppnar nya möjligheter bland annat till 
kompetensutveckling. Ett gemensamt arbete mellan alla skolformer har resulterat i 
"Undervisningspodden". 

2.1.2.3 Nämndstrategi: 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Förskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att i 
samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 
inom ramen för läraravtalet HÖK 18. 

Renodla olika roller i förskola 

 Arbete med statsbidrag för mindre barngrupper 

 
Arbetet med mindre barngrupper kommer att fortsätta i enlighet med politikens uppdrag och 
tillgängliga medel, bland annat statsbidrag. Verksamheten kommer fortsatt att utveckla olika former 
av attraktiva tjänster inom befintlig organisation. Det finns också ett stort behov av att sätta ord på 
förskollärares och barnskötares uppdrag utifrån formuleringar i läroplan för förskolan, Lpfö18. 

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

 Förvaltningens uppdrag Förskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i 
förvaltningsledningen. 

Förskoleverksamhetens långsiktiga strategi för 
lokalförsörjning. 

 
Den kommunala förskoleverksamheten har 26 förskolor och 3 lokaler för pedagogisk omsorg. 
Lokalerna är i väldigt olika skick, gamla och nya, stora och små, extern hyresvärd och 
kommunägda, underhållna, eller med eftersatt underhåll. Utöver det har verksamheten förändrats, 
vilket ställer andra krav på miljöerna. I dagsläget kompenserar verksamheten mycket på olika sätt 
för att främja likvärdighet. Kompenserande insatser förslår dock inte, och den långsiktiga strategin 
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blir därmed mycket viktig. En sådan strategi är att bygga större hus (plats för minst 72 barn) och 
avveckla mindre. I arbetet med lokalförsörjning är också ramprogrammet för ny-, om- och 
tillbyggnad stor hjälp. Det revideras nu för att vara ytterligare stöd i arbetet med lokalförsörjning. 

2.1.3 Grundskola/fritidshem 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Budget 2019 
Budget löpande 
pris 2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 84,0 86,0 86,0 86,0

Kostnader 803,3 819,1 824,1 813,4

Netto 719,3 733,1 738,1 727,4

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 
Planperioden präglas av ett omfattande effektiviseringsarbete till följd av minskade kommunbidrag 
och stora behov av anpassningar och byggnationer inom såväl grundskola som grundsärskola. 
Utvecklingen av verksamheten är dock fortsatt prioriterad och fokus ligger på fortsatt arbete med att 
förbättra resultat samt trygghet och studiero. 

Förutsättningar för framgång i arbetet med både effektiviseringar och förbättrade resultat är 
avhängigt en god samverkan med andra aktörer såväl i med övriga verksamheter inom 
förvaltningen som med kommunens övriga förvaltningar och övriga samhällsaktörer. 

Rektorerna och övriga enhetschefer inom verksamhet grundskola behöver goda förutsättningar för 
att klara sina statliga och kommunala uppdrag på enhetsnivå. Detta kräver fortsatt strategiskt arbete 
med effektiv resursfördelning, lokalförsörjning och arbetsmiljö. 

Ansträngningarna för att motverka segregationen i syfte att säkerställa likvärdighet inom och mellan 
Uddevallas grundskola behöver intensifieras då detta har stor betydelse för en effektiv 
resursanvändning och för måluppfyllelsen totalt över tid. 

Kompetensförsörjningen inom vår verksamhet är fortsatt en stor utmaning, varför nytänkande och 
förändring av befintliga strukturer är nödvändigt under perioden. Rekrytering av  lärarassistenter 
kommer att genomföras i enlighet med uppdrag från KF som en del i detta. Samarbeten med 
högskolor och Vux kring kompetenshöjande åtgärder för befintlig personal och för att attrahera fler 
personer till pedagogiskt och elevstödjande arbete skall fortsätta. En översyn kommer också göras 
av hur vi använder behörig pedagogisk personals arbetstid till att mer riktas åt kärnuppdraget 
undervisning och tid i elevgrupp. 
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Nämndstrategier, förvaltningens uppdrag och handlingsplaner 
 

2.1.3.1 Nämndstrategi: 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Grundskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetschef har fått i uppdrag att 
planera och följa upp gemensamma och/eller 
skolformsspecifika åtgärder och insatser som tagits fram i 
enlighet med SKA-modellen. 

Fortbildningssatsningar kring betyg och bedömning, 
formativ undervisning samt ledarskap i klassrummet 

Fokus på SKA-modellen, nytt sätt att förhålla sig till 
problem 

Fortsatt arbete med normkritiskt förhållningssätt på 
fritidshemmen.  

 
Stärka professionens självförtroende genom att med 
tydlighet uttrycka höga förväntningar samt sprida goda 
historier om allt bra som sker i grundskola och fritidshem 

 
Grundskolan har efter förvaltningens nya upplägg av SKA byggt strukturer för att på ett effektivt 
sätt följa upp skolornas resultat. Detta ska vi göra genom tertialvisa uppföljningar på både 
rektorsgruppsnivå samt enskilt med varje skola. Därefter samlar grundskoleförvaltningen upp de 
storheter som förenar grundskolan, det gäller då både identifierade problem och styrkor. 

Grundskolan kommer att följa upp kunskapsresultat, trygghet och studiero i enlighet med SKA-
modellen. Samtliga resultat kommer att kommuniceras av verksamhetschef gentemot 
förvaltningsledning och nämnd. 

2.1.3.2 Nämndstrategi: 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Grundskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
arbeta med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom 
områdena kompetens, teknik, samarbete, administration, 
avtal och organisation. 

Kontinuerligt se över våra processer för att ständigt 
förbättra och effektivisera verksamheten, exempelvis 
inom området för digitalisering. 

 

Utveckla fjärrundervisning i modersmål 

 
Grundskolan strävar efter att ständigt effektivisera våra verksamhetsmässiga strukturer och 
processer. Detta för att skapa bättre, effektivare och mer ekonomiskt hållbara processer men också 
åstadkomma ökade resultat. 
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En del i detta är att effektivisera vår administration med nya innovativa, digitala programvaror som 
kan automatisera vissa processer som nu görs för hand. 

En annan del kan vara ett ökat samarbete mellan verksamheterna för att förbättra servicen för 
brukarna och högre resultat för eleverna. Exempel på detta kan vara att få bättre övergångar mellan 
olika stadier samt att samköra personal över verksamhetsgränserna. 

2.1.3.3 Nämndstrategi: 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Grundskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att i 
samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 
inom ramen för läraravtalet HÖK 18. 

Sträva efter att renodla lärartjänsterna så att fokus kan 
ligga på grunduppdraget. 

 Sträva efter att anställa lärarassistenter för att kunna ta 
vara på hela statsbidraget riktat till det. 

Grundskolan kommer att fortsätta sitt arbete med att vara en så attraktiv arbetsgivare som möjligt. 
Detta genom en rad åtgärder men där den viktigaste är att skapa goda förutsättningar för lärarna att 
kunna ge god undervisning till barn och elever. Detta gör vi bland annat genom att förändra lärarens 
arbetsinnehåll med fokus på undervisning.  I samband med detta kommer grundskolan att anställa 
fler lärarassistenter som har till uppdrag att vara läraren behjälplig med allehanda arbetsuppgifter. 
Allt för att läraren skall få eleverna att nå så långt som möjligt. 

 

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

Förvaltningens uppdrag Grundskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i 
förvaltningsledningen. 

Aktivt arbete med våra lokaler, nybyggnationer, 
renoveringar och samutnyttjanden. 

 

Tillsammans med KULF ta fram en plan för bibliotek på 
Källdal. 

 
Grundskolan arbetar vidare med att få en lokalförsörjning i balans och attraktiva lokaler för alla 
våra barn och elever. Dessutom försöker vi i vissa fall hitta möjlighet till samnyttjande av lokaler. 
Exempel på detta är samnyttjandet som kommer att ske i nya Källdalsskolan där grundskolan 
samverkar och samarbetar med Kultur och fritid genom gemensamt bibliotek och fritidsklubb. 

Grundskolan kommer också tillsammans med Kultur och fritid att arbeta efter upprättat IOP med 
syfte att starta ett samarbete för att få bukt med problematiskt skolfrånvaro genom e-sport. 
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2.1.4 Särskola 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Budget 2019 
Budget löpande 
pris 2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 12,3 10,8 10,8 10,8

Kostnader 76,7 76,7 76,7 75,7

Netto 64,4 65,9 65,9 64,9

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys - grundsärskola 
Grundsärskolan kräver mycket kompetent personal och god ekonomi då verksamheten är 
resurskrävande. Det gäller både personaltäthet och utrustning. En problematik som fördyrar vår 
verksamhet just nu är att ha verksamhet på många olika ställen i staden (4 st.). Dessutom har vi flera 
IKE-elever som är kostnadsnegativa. 
 
Under perioden kommer vi att arbeta efter att samlokalisera delar utav verksamheten. Ett exempel 
på detta är nya Källdalsskolan där vi byggt nya ändamålsenliga lokaler. Den samlade kompetens 
kommer att skapa större möjligheter till utveckling men också vara resursbesparande till exempel 
vid sjukdom och annan frånvaro. Dessutom pågår ett samarbete med gymnasiet för ett gemensamt 
LSS-fritids vilket är kostnadseffektivt. 
 
Befolkningsökningen i kommunen ger skäl att anta att det kommer fler elever till både 
träningsskolan och grundsärskolan. Det är viktigt att ha en beredskap för ökningen. Höstterminen 
2020 kommer grundsärskolan år 1-6 att samlas på nybyggda Källdalsskolan. Då kommer 
Stråketskolan enbart ha kvar eleverna för år 7-9 inom träningsskolan. För de yngre åren har vi en 
bra beredskap i och med den nybyggda skolan. I de äldre åren för såväl träningsskola som 
grundsärskola 7-9 har vi dock inte samma beredskap. Såväl Sommarhemsskolan som 
Norgårdenskolan ökar i elevantal och har därmed svårighet att bereda plats i tillräcklig utsträckning 
för både grundskola som grundsärskola med nuvarande byggnation. På Sommarhemsskolan som 
idag tar emot majoriteten av eleverna är inte heller lokalerna väl anpassade för verksamheten. 
Stråketskolan ligger inte i anslutning till någon 7-9 vilket är viktigt utifrån elevperspektiv att vara i  
anslutning till en åldersadekvat verksamhet. 
 
Ekonomisk och verksamhetsmässig analys – gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolan har under några år haft en elevökning och en stark ekonomi på grund av 
tillströmningen av utifrån kommande elever. IKE-balansen har varit positiv och det har medfört 
överskott på flera miljoner årligen i boksluten. Till 2019-2020 har elevökningen planat ut i 
huvudsak på grund av en extra stor årskull som tog studenten 2019. Tittar vi framåt så möts vi av 
konvergerande svårigheter ekonomiskt så som elevökning avtar, självkostnads-principens 
konsekvenser, ramjusteringar. 

Elevantalet i gymnasiesärskolan är 80 (2018) och antalet lärartjänster är 19,7. 73% av eleverna på 
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gymnasiesärskolan går på gymnasiesärskolans nationella program och resterande andel är inom 
individuella program. Om vi följer demografiprognosen i regionen ser vi att Uddevalla växer men 
inte nödvändigtvis våra grannkommuner i samma utsträckning. Detta riskerar att medföra en 
sänkning i kvoten mellan IKE-elever/Uddevalla elever som idag ligger på 40/79 = 51%. Att vi har 
så hög andel av elever från annan kommun är det som bär upp vår ekonomi i hög grad eftersom vi 
fått ned antalet elever som går till annan kommun till historiskt sett mycket låga siffror. Andel lärare 
med pedagogisk högskoleexamen är 81%, vilket är på rikets nivå. 

2.1.5 Gymnasieskola 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Budget 2019 
Budget löpande 
pris 2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 196,9 193,0 190,0 190,0

Kostnader 397,0 395,0 397,0 397,0

Netto 200,1 202,0 207,0 207,0

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 
Från 2020 och framåt ökar elevkullarna successivt. Befolkningsprognoserna visar att ungdomar i 
gymnasieålder ökar fram till 2028 med ca. 28% för Uddevalla Kommun för att därefter fortsatt öka. 
Prognoser visar att andelen gymnasieungdomar 2040 totalt kan öka med ca 45 %.  
 
Mest ökar andel elever från Uddevalla. Kommuner som köper gymnasieutbildning i Uddevalla har 
en mindre ökning eller till och med minskad andel gymnasieungdomar kommande år. 
Konsekvensen av detta är att andelen elever från andra kommuner minskar under kommande år. För 
Uddevalla betyder detta att egenkostnaden riskerar att öka för gymnasieutbildning för kommunens 
egna ungdomar. Andel elever från andra kommuner är i nuläget 41% en nedgång från senaste åren 
då nivån var ca 46%. 
 
Huvuddelen av Uddevalla kommuns ungdomar har sin utbildning inom Uddevalla gymnasieskola. 
Andelen elever inom fristående skolor är mycket låg ca 9%. Om elever söker Uddevalla 
Gymnasieskola i samma andel som idag kommer verksamheten att fram till 2035 öka med ett 
elevantal om uppemot 1000 elever. Vi går då mot en elevvolym om 4000 elever. För att möta dessa 
elevökningar är en lokalutredning för gymnasieskolan genomförd. En tidsplan beskriver 
lokalutvecklingsbehoven för gymnasieskolan och aktiviteter skall inledas stegvis 2020 för att 
påbörja anpassningar inom befintliga lokaler samt utbyggnad matsalar. Därefter följer 
lokalutveckling enligt lokalprogrammet. 
 
Utbildningsutbudet  
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.  
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Gymnasieskolan har en hög andel elever inom yrkesprogram, 41.4%. Rikets siffra för kommunala 
gymnasieskolor är 32,4%. 12,2% av gymnasieeleverna går på Introduktionsprogram, IM. 
Andel elever som får sitt förstahandsval är ca 90 %, vilket kan jämföras med GR-regionen som 
redovisat 75 % tillgodosedda1-handsval. 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.  
 
Konsekvenser av migration 
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. 
 
Andel elever med utländsk bakgrund i gymnasieskolans år 1-3 har förändrats på senare år. 2018 
hade var femte elev utländsk bakgrund. Dessa elever har behov av studiehandledare. 

  
Introduktionsprogrammet har nu anpassats till lägre andel nyanlända och har därmed från 2020 mer 
än halverats i sin omfattning. 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.  
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Nämndstrategier, förvaltningens uppdrag och handlingsplaner 

2.1.5.1 Nämndstrategi: 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Gymnasieskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetschef har fått i uppdrag att 
planera och följa upp gemensamma och/eller 
skolformsspecifika åtgärder och insatser som tagits fram i 
enlighet med SKA-modellen. 

Studieresultat 

- IM organisation för att möta allt mer omfattande 
stödbehov bland obehöriga elever 

- Enhetsspecifika åtgärder utifrån resultatanalys 
inom nationella program sker tertialvis 

- Förstelärare, aktiva i SKA 
- Enhetschef elevhälsa har uppdraget att arbeta 

fram förstärkta överlämningsrutiner. 
 

Trygghet och studiero 

- Studiemiljöer och elevytor utanför klassrummen. 
Projektet är utvecklat med arkitektstöd. 

- Behörighetstyrda låsrutiner 

Studieresultaten ligger inom de 25% bästa i landet. Andelen gymnasieelever med examen inom 3 år 
är för Uddevalla gymnasieskola 68,3% (2018), vilket kan jämföras med rikets 51,9% (kommunala 
skolor). Tilläggas kan egen statistik, som visar att drygt 86% av avgångseleverna 2019 har 
gymnasieexamen när det avgår från Uddevalla gymnasieskola.  

SKA-modellen är inarbetad inom rektorsenheterna. Fokus är på problemanalys och åtgärder med 
syfte att höja studieresultat samt meritvärde. 

Trygghet och studiero är grundläggande för att elever inom gymnasieskolan ska lyckas i sina 
studier. Inom skolhusen finns tydliga ordningsregler och rutiner för att upprätthålla trygghet och 
studiero. Projektet med att modernisera studiemiljöer och elevytor utanför klassrummen har som 
syfte att elever ska kunna arbeta hela dagen på sin skola.  
 
2.1.5.2 Nämndstrategi: 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Gymnasieskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag arbeta 
med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom 
områdena kompetens, teknik, samarbete, administration, 
avtal och organisation. 

IKT-plan gymnasieskola / Samordning och administration 
gymnasieskola 

Projekt automatiserad närvaroregistrering 

Utveckling E-tjänster inom administration 

 
Gymnasieskolan kommer utifrån planeringsdialogen att arbeta med effektiviseringsuppdragen och 
riktade aktiviteter under 2020 för att anpassa organisation utifrån budgetramar. 
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Inom gymnasieskolan pågår ett arbete för att minska lärares administrativa arbete och skapa större 
fokus på lärares huvuduppgift, undervisning. Detta för att kunna fördela övriga arbetsuppgifter 
mellan lärarna så att tiden kan användas effektivare samt att stärka arbetsmiljön.  
 
Ett arbete pågår för att en större andel av personalen ska arbeta med chromebook för att sänka 
kostnader och utveckla arbetssätt.  
 
Rutiner för övergångar har setts över och digitaliserats för att säkerställa överlämnande från 
grundskolor. Projektet automatiserad närvaroregistrering utvecklas tillsammans med Softtronic med 
målsättning att lärares tid inte ska upptas av närvaroregistrering 
 

2.1.5.3 Nämndstrategi: 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Gymnasieskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att i 
samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 
inom ramen för läraravtalet HÖK 18. 

Partssamverkan kring tillämpning av HÖK18. 

Översyn av lärares arbetstid och organisation. 

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är 90,8% och står sig väl i jämförelse med rikets 
77,6%. Gymnasieskolans rekrytering av lärare klaras därmed väl. Under kommande år ökar behovet 
av gymnasielärare generellt i landet utifrån volymökningar. Konkurrensen om allt färre utbildade 
lärare kommer att öka. Gymnasieskolan arbetar aktivt med rekrytering via vfu-verksamhet. En 
satsning på lärarassistenter kommer successivt att ske utifrån tilldelat statsbidrag. I partssamverkan 
HÖK18 ägnas kompetensförsörjning särskilt fokus. 
 
2.1.5.4 Nämndstrategi: Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande 

av lokaler, samt utforma framtida lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 
 

 Förvaltningens uppdrag Gymnasieskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i 
förvaltningsledningen. 

Lokalprocess Gymnasieskola, lokalutredning 

 
Lokalutredningen är nu genomförd utifrån uppdrag från förvaltning och kommunledning. 
Gymnasieskolans lokalutredning ger en tydlig bild av möjligheter som finns för att möta flera års 
elevantalsökning under perioden fram till 2040. Lokalprogrammet övergår nu till ett 
aktivitetsprogram där avgörande vägval behöver göras för att kunna tillgodose gymnasieskolans 
lokalbehov. 
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2.1.6 Vuxenutbildningen 

Ekonomisk sammanställning 

mkr Budget 2019 
Budget löpande 
pris 2020 

Plan 2021 Plan 2022 

Intäkter 45,1 35,0 32,0 30,0

Kostnader 111,6 99,1 95,1 89,1

Netto 66,5 64,1 63,1 59,1

Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 
Inom verksamhetens finns en stor andel utrikesfödda elever med behov av olika typer av språkstöd. 
Många som läst sfi läser nu grundläggande vuxenutbildning, eleverna finns alltså ofta kvar på 
vuxenutbildningen även om etableringstiden är slut. Uddevalla har en högre andel elever i 
grundläggande utbildning än genomsnittet i riket - 29,5% i Uddevalla och 21,8% i riket. Eftersom 
inget statligt bidrag utgår för grundläggande utbildning är detta kännbart för verksamheten. 

Vuxenutbildningen har satsat, och fortsätter satsa, på yrkesutbildningar i kombination med 
språkstöd för att få gruppen utrikesfödda att gå till egen försörjning. Utbildningarna har god effekt 
men är resurskrävande, dels på grund av att det krävs två lärare per utbildning och dels för att 
utbildningarna tar längre tid. Elever med behov att dessa utbildningar beräknas ligga på liknande, 
eller högre, nivå 2020. 

Antal elever i Särvux har ökat, från 34 stycken 2017 till 41 2018. Då grundläggande kurser 
prioriteras kan inte alla som önskar, läsa gymnasiala kurser. 

Under 2019 har det gjorts effektiviseringar inom verksamheten som ger störst effekt från och med 
2020. Effektiviseringarna har främst skett inom sfi i form av minskat stöd, minskad handledning 
och större grupper vilket innebär 1,6 mkr 2020. Några gymnasiala allmänna kurser har förlagts till 
distans. Dessa åtgärder kan innebära en lägre måluppfyllelse 2020 och framåt. 
 
Enligt kommunstyrelsens beslut i juni 2019 övertas YH-utbildningar och högskoleutbildningar med 
verksamhetsledning från 1/1 2020. Den fysiska förflyttningen planeras ske under vår 2020. 
Vuxenutbildningen kommer även ta över den tentamensservice som erbjudits på HCB samt anordna 
högskoleprovet. 

Övertagandet kan, utöver fler personal, innebära en organisationsförändring. Det är dock avhängt 
ekonomin för 2020. 

 

 

 



 Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020 24 
(26) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 
  
 

 

 

Nämndstrategier, förvaltningens uppdrag och handlingsplaner 

2.1.6.1 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Vuxenutbildningens handlingsplaner 

Respektive verksamhetschef har fått i uppdrag att 
planera och följa upp gemensamma och/eller 
skolformsspecifika åtgärder och insatser som tagits fram i 
enlighet med SKA-modellen. 

Kvalitetssäkrade processer inom SKA  

 
Den nya SKA-modellen som implementerats på vuxenutbildningen synliggör ansvar och vikten av 
ett ständigt pågående analys- och förbättringsarbete. 

Inom vuxenutbildningen har man valt att genomföra en resultatdialog mellan rektor och utvecklare, 
inför rektors tertialrapportering. Syftet med dialogen är att stödja rektorerna inför rapporteringen 
och fånga upp eventuella utvecklingsområden som kanske inte lyfts på resultatdialog med 
verksamhetschef. Utvecklare är även med på resultatdialogen mellan rektor och verksamhetschef 
samt i beredningsgruppen vilket underlättar ett helhetsperspektiv. 

Diskussioner kring det systematiska kvalitetsarbetet och åtgärder sker inom ledningsgruppen, varje 
vecka, samt på resultatdialogerna. Utöver det har utvecklare och verksamhetschef dialog ur ett 
verksamhetsperspektiv för planering av fortsatt arbete. 

Det planeras att starta en kvalitetsverkstad på vuxenutbildningen, ett forum som utvecklare håller i 
och all pedagogisk personal kan komma med frågor och liknande som hör hemma inom SKA. 

Den resultatdialog som genomförts mellan utvecklare och rektor innan rektors rapportering, 
kommer utgå när det inte finns behov av den längre. 

Det fortsatta arbetet inom SKA kommer att ha fokus på kvalitetssäkring. 

2.1.6.2 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Vuxenutbildningens handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
arbeta med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom 
områdena kompetens, teknik, samarbete, administration, 
avtal och organisation. 

 Effektiviseringar genom nya arbetssätt 

  
Under året har det gjorts effektiviseringar inom verksamheten som ger störst effekt från och med 
2020. Effektiviseringarna har skett inom sfi i form av minskat stöd, minskad handledning och större 
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grupper vilket innebär 1,6 mkr 2020. Det finns viss risk att åtgärderna bidrar till längre studietid per 
kurs inom sfi alternativt att eleverna inte får ett godkänt betyg. 

De allmänna kurser som nu endast erbjuds på distans riskerar att påverka måluppfyllelsen negativt. 

Under 2020 och framåt kommer vuxenutbildningen fortsätta satsa på yrkesutbildningar vilket är en 
effektivisering både på verksamheten och kommunen. För verksamheten eftersom eleverna ofta får 
högre motivation, läser snabbare och kan börja läsa mot yrke tidigare, dessutom på gymnasial nivå. 
För kommunen är det en effektivisering genom att fler går till egen försörjning, ofta från tidigare 
eller framtida försörjningsstöd. 

2.1.6.3 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. 
 

Förvaltningens uppdrag Vuxenutbildningens handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att i 
samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 
inom ramen för läraravtalet HÖK 18. 

 Attraktiv arbetsgivare - ÖRP 

 
Vuxenutbildningen satsar på friskvård bland annat genom att erbjuda träningspass och uppmuntra 
till fysisk träning. Alla medarbetare kan utnyttja friskvårdstimmen. Heltid erbjuds när det går.  
 
Medarbetarenkät gjord 2019 visar att det är hög trivsel bland personalen. Hög arbetsbelastning och 
otillräcklig återhämtning var de områden med lägst resultat. Åtgärder har varit att påminna personal 
om att verkligen ta rast när det är rast och att chefer i vissa fall behöver gå in och fördela arbetet vid 
hög arbetsbelastning. Det har även tagits upp att personal måste signalera till sin chef när 
arbetsbelastningen känns för hög, så att chefen får kännedom om detta. Sammanfattningsvis är 
dialogen mellan medarbetare och chef central, då åtgärder ofta är individuella. 

Arbetet med friskvård och fokus på dialog kommer fortsätta. 

Det har påbörjats ett arbete med lärarfacken kring HÖK 18 och kompetensförsörjning som kommer 
fortsätta under 2020. 

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

Förvaltningens uppdrag Vuxenutbildningens handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i 
förvaltningsledningen. 

 Effektivt lokalutnyttjande  
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Vuxenutbildningen har en lokalbeläggning på ca 90% måndag-fredag och utnyttjar lokalerna även 
kvällstid. VVS- och svetsutbildning bedrivs i gymnasiets lokaler. Det arbetas för en ökad 
samverkan kring lokaler och utrustning, främst ihop med gymnasiet. Det handlar bland annat om att 
använda simulatorer och maskiner som är kopplade till specifika kurskrav i 
lastbilsförarutbildningen. 

 



Gem Adm

Övergr

Nämnd

Barn

omsorg Fritids

Grund

skola

Gymnasie 

skola Vux

Sär

skola

Finans, 

Kgem Summa

Ram 2019 aug . ink löneök 46 542 387 999 81 525 637 817 200 137 66 542 64 405 1 264 1 486 231

Indexberäkningar

Löpande löneuppr, resterande löneers 8071 200 1420 650 4040 841 525 395

Lokalvårdsindex 820 8 164 43 335 200 28 42

Internhyra index underhåll mm 2274 10 400 100 1364 300 100

Prisjustering övriga kostnader (Ink IT växl. KB) 1264 0 190 70 615 275 57 57

Fristående enheter netto 2500 3300 300 1200 -2300

Kostindex 600 179 50 260 111

Summa Index 218 5653 1213 7814 1727 610 594 -2300 15529

Omfördelningar

Summa omfördelningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Volymjusteringar

Elevantalsutveckling vht tal beräknad 1,05% -1,10% 1,70% 1,90%

Beräknad utvecklning 2020 11942 2730 -601 7265 2548

Faktisk utveckling justering av 2019 -6234 -3323 -501 420 -2830

Summa Volym 0 -593 -1102 7685 -282 0 0 0 5708

Barn och Utbildning
Budget 2020

Majoritetens förslag

Anslagsbindsningsnivåer per VHT
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Handläggare 
Planeringsstrateg Anna Kern 
Telefon 0522-69 68 52 
anna.kern@uddevalla.se 

 

Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2020-
2030 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en 
förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen 
sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för 
kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande 
budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen. 
 
Över en period över flera år har barn- och utbildningsförvaltningen redovisat kort- och 
långsiktiga behov för både förskola och skola. Av olika anledningar har processen kring 
lokalförsörjningen inte fungerat tillfredsställande enligt de tidplaner som kopplats till 
genomförda behovs- och kapacitetsbedömningar från barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
Detta har medfört att nämnden har tvingats besluta om tillfälliga och kortsiktiga 
lokallösningar. Konsekvensen av att den långsiktiga processen brustit innebär ökade 
kostnader för Uddevalla kommun och barn- och utbildningsnämnden. Det beroende på 
den kostnadsdrivande effekten av de tillfälliga lösningarna. Förvaltningen ser tydligt 
kostnadsökningar inom lokalvård, måltider, lokalhyror m m, men även ökade kostnader 
för personal och administration.  
 
Det är därför mycket angeläget att de projekt som beskrivs i lokalförsörjningsplanen ges 
högsta prioritet. Förutom de negativa effekter som beskrivs ovan ser Barn- och 
utbildningsförvaltningen att en bristande lokalförsörjning kan innebära att barns- och 
elevers rätt till utbildning äventyras vilket då bryter mot skollagen och kommunens 
skyldigheter. Förvaltningen bedömer även att behovet av långsiktiga lokallösningar är 
en tydligt bidragande faktor för att klara de stora utmaningarna för nämndens 
kompetensförsörjning. 
Därför hemställer barn- och utbildningsnämnden en begäran att lokalförsörjningsplanen 
ges högsta prioritet i Uddevalla kommun. 
 
Som bilaga till tjänsteskrivelsen lämnas förvaltningens underlag till 
lokalförsörjningsplanen.      

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-14  
Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2020-2030.      
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Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som nämndens underlag till lokalförsörjningsplanen lämna förvaltningens förslag 
enligt bilaga till tjänsteskrivelsen samt 
 
att nämndens lokalförsörjningsplan ges högsta prioritet i Uddevalla kommun 
 
 
   
 
 
 
Staffan Lindroos Anna Kern 
Förvaltningschef Planeringsstrateg  

Expediera till 
Kommunstyrelsen 
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Sammanfattning 
 
Barn‐ och utbildningsförvaltningens underlag till Lokalförsörjningsplanen anger förvaltningens be‐
hov av lokaler de kommande åren för att både kunna möta den ökande befolkningen av barn och 
unga och för att ersätta uttjänta (samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljö‐
hänseende dåliga förskole‐ och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten, dvs. antalet tillgäng‐
liga platser, befolkningsprognoser samt en översikt över objekt under arbete för att möta de 
ökande behoven. 
 
Fram till 2019 har genomförandegraden av i investeringsplanen listade objekt varit låg. Detta be‐
ror på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp objekt 
som inte kunnat genomföras enligt den uppgjorda planen. Orsaker till detta är bland annat att 
samtidigt som elevantalet stigit har lokalbeståndet inte ökat, och evakueringsmöjligheter har var 
färre. Besluten har därmed gett en felaktig bild av lokalplaneringen. 
 
Den lokalförsörjningsplan som nu ska fastställas måste, utifrån förvaltningarnas underlag, ta hän‐
syn till genomförandekapaciteten i kommunen. Det är angeläget att den tidplan som lokalförsörj‐
ningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund för investeringsplanen. 
 
Eftersom barn och elever kommer i den takt våra underlag visar är konsekvensen att lokalbehoven 
måste lösas med temporära lösningar i avvaktan på att ordinarie plan kan genomföras. Detta har 
skolan löst med genom att årligen ändra upptagningsområden, anpassa lokaler för undervisning 
(t.ex rockader i form av borttagande och ombyggnad av bibliotek, förråd och korridorer för under‐
visning m.m.) Nu är alla dessa lösningar tagna i anspråk och situationen är att elever inte får plats i 
sina upptagningsområden utan det att det krävs skolskjutsar till skolor i andra områden.  
 
Under 2018 och 2019 har en arbetsgrupp bestående av deltagare från Barn‐ och utbildningsför‐
valtningen och Samhällbyggnadsförvaltningen tillsammans med avdelningen för strategisk sam‐
hällsplanering gemensamt tagit fram förslag till lösningar för att tillgodose grundskolans behov av 
kapacitet de närmaste tre åren (Grundskoleuppdraget). 
 
Även för gymnasieskolan pågår ett riktat arbete med att ta fram en plan för det kommande lokal‐
behovet (Gymnasieuppdraget).  
 
Befolkningsutvecklingen anger att antalet förskolebarn och elever fortsätter att öka, även om tak‐
ten avmattats något.  
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Inledning 

 
Barn‐ och utbildningsförvaltningens organisation består av verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning 
inkl. SFI, särvux samt Yrkeshögskola). Verksamheten är expansiv och inom de närmaste tio åren 
väntas en fortsatt befolkningsökning för barn och ungdomar i kommunen. Detta kräver tillgång till 
fler lokaler som både erbjuder en god arbetsmiljö för barn, elever och personal och en god läran‐
demiljö i enlighet med uppdraget i skollag och läroplaner. Detta ställer krav på dels anpassning av 
nuvarande lokalbestånd dels nybyggnation av både förskolor och skolor. 
 
I lokalförsörjningsplanen redovisas varje verksamhet var för sig under rubrikerna  

 Nuläge 

 Barn och elevprognos 2019 ‐ 2028 samt kort‐ och långsiktiga behov 

 Plan för utökning av kapaciteten för att möta förändringsbehovet 
 
Denna lokalförsörjningsplan innehåller många tabeller och siffror och för att underlätta för läsaren 
så inleds varje kapitel med en kort sammanfattning. 

 
 
 

1. FÖRSKOLOR 

 

Sammanfattning förskola 

 
I september 2019 har 2 932 barn plats i en förskola (motsvarande siffra 2018 är 2 782). Ytterligare 
153 barn har plats i pedagogisk omsorg (jmfr 2018: 207 barn). 
 
Barnomsorgen omfattar totalt 3 085 barn. 90 % av samtliga 1‐5 åringar efterfrågar plats. Mellan 
2019‐2020 väntas antalet 1‐5 åringar öka med ytterligare 320 barn till 3 735 barn. Prognosen har 
dämpats något jämfört med förra året då prognosen visade 380 barn.  
 
Behoven av barnomsorg är störst i område Ljungskile/Forshälla, Söder/Centrum och Herrestad. 
Under åren 2019‐2022 tillkommer omkring 600 beslutade och planerade platser men de kommer 
inte att kunna täcka behoven då även uttjänta lokaler måste ersättas med nya. 
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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 3 354 barn placerade i förskolor och pe‐
dagogisk omsorg och i september var det 3 024 barn. 
 
Andel inskrivna barn av samtliga barn 1‐5 år (inkl. inskrivna i pedagogisk omsorg) är i genomsnitt 
90,2 % (enligt kartläggning ht 2017). Andel inskrivna barn varierar under året: 
 
Augusti:   85,7% 
Oktober:   88,5 %    (jfr med scb 87, 7%) 
Maj:   92,9 % 
 
Antal platser ökade under 2018‐2019 med totalt 49 platser. Platserna tillkom till stor del som tem‐
porära platser i modulbyggnader. Förskoleverksamheten bedrivs antingen av kommunen eller av 
en fristående huvudman. Sammantaget finns 49 förskolor varav 26 är kommunala och 23 är fri‐
stående. Drygt 57 % av barnen går på en kommunal förskola och knappt 43 % i en fristående för‐
skola. Utöver förskolor finns pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare i kommunal och enskild regi. 
 
 
Kapacitet 
Förskolornas kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke, fastställt utifrån lokalens byggnation i av‐
delningar. Kapaciteten avser hela platser i blandade åldrar 1‐5 år och utgångsläget är 18 barn på 
heltid/avdelning. Kapacitetsmåttet ska ses som ett planeringsunderlag, dvs inte ett önskat läge. De 
röda siffrorna visar var kapaciteten förändrats från föregående år. 
 
 
Tab. 1 Förteckning över befintliga förskolor (Kursiv=fristående enhet) 
 

Förskolor 
Kapacitet 
2019 

Antal barn 
maj‐19 

Antal barn 
sept‐19 

Kapacitet 
2018 

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR             

Balladen   32  31  29  36 

Hovhult   90   85  84  72 

Helenedal ULNA AB  72  83  75  72 

Snäckan Ströms Slott AB  26  27  25  26 

Diamanten Svenska kyrkan  13  18  18  13 

Dalaberg  72  82  70  72 

Fjällräven (2  avd fr Bleket juni‐16!)  85  80  63  85 

Myntet  36  37  35  36 

Fasseröd ULNA AB  90  101  99  90 
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Bleket (stängt 3 avd juni‐16!!)  36  31  31  36 

Killingen ULNA AB  58  63  61  58 

Jakobsberg  36  40  40  36 

Karlsberg (nya platser på Söndagsvä‐
gen)  0  30  0  36 

TOTALT OMRÅDE NORR                           646  708  630  668 

     

FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER             

Skogslyckan  162  165  155  162 

Dahlgrenska ULNA AB  54  56  53  54 

Ängabo  36  40  37  36 

Smultronplantan, personalkoop  20  21  22  20 

Kurveröd ULNA AB  72  76  70  72 

TOTALT OMRÅDE VÄSTER  344  358  337  344 

    
FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER         

Parken  180  193  163  180 

Lancaster ULNA AB  72  82  79  72 

TOTALT OMRÅDE SÖDER  252  275  242  252 

 

Förskolor 
Kapacitet 
2019 

Antal barn 
maj‐19 

Antal barn 
sept‐19 

Kapacitet 
2018 

FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM             

Kaprofolen Föräldrakooperativ  28  33  34  28 

Fisken personalkooperativ  27  28  28  27 

Skansen  108  117  110  108 

Hönseberget  32  35  34  32 

Frideborg  54   51  51  36 

OMRÅDE CENTRALA STADEN  249  264  257  231 

TOTALT OMRÅDE SÖDER/CENTRUM  501  539  499  483 
 

FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR             

Frida Förskola AB  108  121  117  108 

Stenbackeskolans Förskola  37  43  36  37 

Rosenhäll  30  29  25  36 

Äsperöd  72  80  71  72 

Klippan ULNA AB  72  83  80  72 

Lane Ryr  54  60  59  54 

TOTALT OMRÅDE ÖSTER/LANE RYR  373  416  388  379 
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FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE             

Strumpan ULNA AB  90  93  85  90 

Hemgården Svenska kyrkan  0  23  0  24 

Hälle  108  114  94  90 

Kärr  90  100  96  90 

TOTALT OMRÅDE LJUNGSKILE  288  330  275  294 

FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA‐ 
AMMENÄS             

Prästgården Svenska Kyrkan  36 23 39 24 

Lustträdgården Personalkooperativ  60 61 57 65 

Stranden  36 36 37 36 

Forshälla  54 61 60 54 

TOTALT FORSHÄLLA  186 181 193 179 

 TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA  474  511  468  473 

 

Förskolor 
Kapacitet 
2019 

Antal barn 
maj‐19 

Antal barn 
sept‐19 

Kapacitet 
2018 

FÖRSKOLEOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP             

Källdal ULNA AB  72 77 59 72

Misteröd ULNA AB  36 40 40 36

Sunningevägen ULNA AB  90 78 72 90

Linet  72 70 52 72

Norgården  36 38 34 36

Herrestad‐Norgården  90 87 84 72

Klostergårdens Föräldrakooperativ  15 14 13 15

Bokenäs  30 34 29 30

Kreatören  108 125 117  108

Hogstorp  45 47 47 36

TOTALT HERRE‐
STAD/BOKENS/HOGSTORP  594 610 547  567

TOTALT FÖRSKOLOR  2932  3142  2869  2914 

Pedagogisk omsorg i kommunen  153  69 59 207

Fristående pedagogisk omsorg    143 96  

Pedagogisk omsorg 
         

TOTALT I FÖRSKOLOR SAMT 
PEDAGOGISK OMSORG 

           
3085  3354  3024  3121 
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Kommentar: 

Det har tillkommit 94 förskoleplatser under 2018‐2019: 
Stranden  36 platser 2 avd, utökning med modul från Strumpan (Ljungskile) 
Forshälla       ‐ 18 platser 1 avd p g a flytt till Stranden 
Förskolebuss   36 platser platser, två bussar under 2019 

 

 

1.2 Antal barn 2018 och barnprognos 2019-2028 samt kort- och långsiktiga behov 

Befolkningsprognoserna i geografiska delområden sträcker sig fram till år 2023 och för kommunen 
som helhet t o m 2028. I tabellen redovisas befolkningsutveckling, andel inskrivna barn 90 % (inkl. 
pedagogisk omsorg) befintlig, beslutad och planerad kapacitet samt differensen mellan tillgång 
och efterfrågan på förskoleplatser. Notera att 2018 är faktiskt antal barn och att 2019 och framåt 
tillhör prognosen. 
 
Tab. 2 (fortsätter på nästa sida) Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2023 i förskoleområden 
 

 
 
 
 
 
 

 
90 procent är ett genomsnitt och varierar över tid. Behov av plats och befintlig kapacitet varierar 
därför över året och rektorerna organiserar sin verksamhet så att de kan möta efterfrågan. Januari 
till maj är en månad med högt tryck. Söder/centrum och öster indikerar ökade behov så beslut 
behöver fattas om nybyggnation/ombyggnation för att möta efterfrågan. 
Kolumnen som redovisar förändring i procent visar på proportionerna kring andel i procent ökat 
barnantal i relation till proportionerna i procent av befintlig, beslutad eller planerad ökad 
kapacitet. 
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Tab. 3 Faktiskt antal barn 2018 och befolkningsprognos och kapacitet 2019-2028 i Uddevalla 
 

Förskola  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028

0 år  637  680  690  700  705  710  715  715  720  720  725 

1‐5 år  3423  3 416  3 452  3 508  3 550  3 577  3 640  3 673  3 698  3 718  3735 

90 % 1‐5år 
3081  3074  3107  3157  3195  3219 

 
3 276 

 
3 308 

 
3 330 

 
3 348 

 
3362 

Kapacitet*  2895  2938  3244  3286  3498  3606  3606  3606  3606  3606  3606 

Differens 
‐186  ‐136  137  129  303  387 

 
330 

 
299 

 
276 

 
258 

 
245 

 
Kommentar: Kapacitet* är befintlig, beslutad och under förstudie 
 
Nedanstående förskoleplatser planeras tillkomma under perioden 2019‐2022. Platserna är av‐
sedda både för att tillgodose behov p g a fler barn och för reinvestering av gamla ”utgångna” för‐
skolor samt små och oekonomiska lokaler. 
 
108 pl  Söndagsvägens förskola 
  36 pl  Stråkets modul för särskolan byter namn till Dalabergs Förskola  
  72 pl  Blekettomten (viss osäkerhet finns) 
108 pl  Killingetomten 
‐96 pl  Avgår från nuvarande Killingen och Bleket 
 54 pl  Skansens förskola (överklagan) 
 36 pl  Äsperöds förskola 
 18 pl  Förskolebuss Ljungskile 
108 pl  Hälle 2, Ljungskile 
 18 pl  Strandens förskola (modullösning) 
108 pl  Sundstrands förskola 
 42 pl  Bokenäs förskola 
samt 
(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 3 416 barn 1‐5 år 2019. Under perioden 2018‐2023 beräknas en ök‐
ning med 154 barn (4,5 %) och fram till 2028 med 9%.  Prognosen har skrivits ned jämfört med tidi‐
gare års prognoser 11 % (2018) och 16 % (2017). Förskolans barn är mest osäkert att beräkna ef‐
tersom de ännu inte är födda. 
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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 (2019‐2024): 
 
Tab. 4 Förslag till utbyggnad av förskoleplatser 
 
Område/  
utökning                
2020‐2022 

Utökning 
av 
kapacitet 

Objekt och åtgärd   
Preliminär  
tidsplan 

Norr/Väster 
174  
(+ 108?) 

18  Förskolebuss Hovhult  Vt 2019 

36 
Stråket‐moduler (egna moduler, er‐
sätta Balladen) 

Ht 2020 

108  Söndagsvägen 6 avd.   Vt 2020 Byggnation  
pågår 

108  Killingentomten 6 avd (nybyggnad 
projekteras) 

Ht 2021 Detaljplane‐ 
arbete pågår 

‐ 58  Avgår 58 pl Killingen  Vt 2020 

144  Dalaberg 1:1, 8 avd Nybyggnad   Ht 2022 

(108)  Dalaberg 6 avd nybyggnad   2023‐24 

36  Äsperöds förskola 6 avd nybyggnad  2022 

36  Bokenäs förskola nybyggnad, 4 avd  2023 

Söder/Centrum 
54 

54 
Skansen ombyggnad  2021 Bygglov överklagat 

Ny förskola i centrum  Vt 2020 Behovsanalys 

Öster/Lane‐Ryr 
36 

36 
Ny Äsperöds förskola, 6 avd. Er‐
sätta nuvarande 4 avd. 

2021  
Detaljplanearbete pågår 

Ljungskile/ 
Forshälla 
126  
 

18 
Hälle 1, 6 avd , nybyggnad 
 

2022 

108  Hälle 2, 6 avd, nybyggnad  2022 

Herrestad/Bokenäs/ 
Hogstorp  
42  

42  Bokenäs, nybyggnad, 4 avd  2021 

 
 
Behov utifrån arbetsmiljö och verksamhetsekonomi 
Tabellerna ovan visar beslutad och planerad kapacitet. Utöver behovet av fler platser måste en re‐
investeringsplan för att ersätta gamla och uttjänta förskolelokaler upprättas. Det innebär att delar 
av den redovisade kapacitet utgörs av detta. I denna reinvesteringsplan måste även förskolor som 
är små och oekonomiska att driva (2‐avdelnings) ersättas med större enheter. 
 
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 tio år sedan en 
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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 fram‐
tiden. Det har främst berott på att evakueringsmöjligheter, till följd av ökat antal barn, varit be‐
gränsade. 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. Vidare utgör små organisat‐
ioner en större sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro.  
 
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 ojämnt fördelad inom kommunen.  
 
Efter 2024 finns inga konkreta förslag till fortsatt utbyggnad. Det är viktigt att i god tid planera för 
detta. 
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2.  GRUNDSKOLOR 
 

Sammanfattning grundskola 

 
Grundskolan nådde 2011 sin lägsta volym och är sedan 2012 i kraftigt ökande. Idag är 6 899 
(6 742) elever inskrivna i grundskolan vilket är en ökning med 163 (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 fritidsverk‐
samheten, dvs i två av våra verksamheter.  
 
För 2019‐2023 pekar befolkningsprognosen för elever 6‐12 år på en ökning med 6,2 % (jfr 2018 ‐
2022, 5,7 %) och för 13‐15 åringar med 13,1% (jfr 2018‐2022, 11,1 %).  
 
Perioden 2019‐2028 indikerar prognosen en ökning i åldersgruppen 6‐15 år. Det innebär 780 fler 
elever än idag (2018 prognos för 2018‐2027 visade 825 elever). Den största ökningen beräknas ske 
i Ljungskile/Forshälla och i centrala, södra och östra Uddevalla. I norra Uddevalla väntas utifrån 
statistiken en viss minskning, men erfarenheten visar att prognos och verklig befolkningsstruktur i 
dessa delar av Uddevalla sällan är samstämmiga. 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, 2019 var 4 919 elever inskrivna i årskurs F‐6 skolorna. Det är en ökning med 113 ele‐
ver jämfört med 2018, 116 elever jämfört med 2017 och 284 elever jämfört med 2016. Nästan 
samtliga skolor är idag överfulla och elever får erbjudas plats på andra skolor där kapacitet finns. 
Mellan 2019‐2027 beräknas det tillkomma 355 elever. (Jfr prognos 2018 med 420 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 
1 950 elever är inskrivna i årskurs 7‐9. Det är en ökning med 40 elever jämfört med för ett år sedan 
och med 155 elever jämfört med 2017. 2028 beräknas antalet 13‐15 åringar ha ökat med ytterli‐
gare 380 elever (jmfr 2018‐års prognos om 375). Behoven skiljer sig åt mellan skolområdena och 
inför läsåret 2020‐2021 fattas platser vid Norgårdenskolan och ytterligare åtgärder måste vidtas. 
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2.1  Grundskoleutredningen - nuläge 

 
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 tre 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. Det är angeläget att se över hela området i norr/väster/centrum för att 
minska segregering. Upptagningsområden har gjorts om för att gynna integration.  
 
 
 
Del 1: Fortsatta aktiviteter för genomförande de kommande tre åren 
 
Område  Skola  Aktivitet  Status 
Ljungskile/Forshälla  Linneaskolan åk 7‐9  Förstudie för utökning t o m  

2024 i 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  

Pågår 

Herrestad  Norgårdenskolan åk 7‐9  Förstudie för utökning av elev‐ och 
personalytor 

Förstudie klar 

Centrum  Centrumskola åk F‐9  Behovsanalys och förstudie  BoU behovsanalys 

 
Del 2: 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 för om‐, till‐, nybyggnad. 

Pågår 

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

Bou vt ‐20 

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

Bou vt ‐20 

Norr/Väster  Västerskolan åk ?  Behovsanalys &förstudie för skola 
för om‐ och tillbyggnad. 

Bou vt ‐20 

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

Behovsanalys &förstudie för om‐ 
och tillbyggnad av skolbyggna‐
derna 

Pågår 

Herrestad/Bokenäs  Bokenässkolan åk F‐6  Behovsanalys &förstudie för skola 
åk F‐6  för om‐ och nybyggnad 

Bou vt ‐20 

Öster/Lane Ryr  Äsperödsskolan åk F‐6  Behovsanalys &förstudie för skola 
för om‐ och tillbyggnad 

Stoppad tillsv  
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2.2  Grundskolor åk F-6  Nuläge 

 
I september 2018 var sammanlagt 4 919 elever inskrivna i åk F‐6, varav 34 elever i grundsärskolan. 
Det är 27 elever färre än september 2018. För första gången på ett antal år syns ett trendbrott där 
elevökningen stått i princip still. 2018 var situationen 160 fler elever än i september 2017 och 497 
fler elever än i september 2015. Det finns sammanlagt 19 skolor, varav 16 är kommunala och tre 
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.  
 
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. 
 
I och med nybyggnationen av Källdalsskolan har upptagningsområdena för skolan ändrats. 
 
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 elever i åk F‐6 och 27,5 i åk 7‐9.  
 
Det är 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. I nybyggnad planeras loka‐
lerna för 30 personer/klassrum. 
 
Tab.5 Förteckning över befintliga åk F-6 skolor 
 

Grundskolor åk F‐6 
Kapacitet 
2019 

Antal elever 
sept 2019 

Kapacitet 
2018 

Antal elever 
sept 2018 

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER             

Norrskolan  336  346  315  340 

Dalabergsskolan F‐5  331  312  315  296 

Hovhultsskolan  312  273  280  269 

Unnerödsskolan F‐5 inkl Östanvind (36 pl)  282  276  210  260 

Sandersdalsskolan F‐5  298  279  280  273 

Västerskolan musik 4‐6  ‐  ‐  75  43 

Ramnerödsskolan F‐2  20  20  ‐  ‐ 

Temporära lokaler, modulskola Norrskolan  100  20   0   0 
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Ramneröd åk 6 Dalaberg  45  30  55  44 

Västerskolan åk 6 fr Sandersdal‐Unneröd,modul  120  105  75  88 

Unnerödsskolan, modul  45    45    

TOTALT NORR/VÄSTER  1789  1641  1650  1613 

Grundskolor åk F‐6 
Kapacitet 
2019 

Antal elever 
sept 2019 

Kapacitet 
2018 

Antal elever 
sept 2018 

SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM       

Sommarhemsskolan åk F‐6  349  339  315  343 

TOTALT SÖDER/CENTRUM  349  339  315  343 

            

SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR           

Äsperödsskolan  316  299  473  295 

Lane‐Ryr  175  153  158  153 

TOTALT ÖSTER/LANE RYR  491  452  631  448 

            

SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA           

Hällebergsskolan  70  84  70  56 

Ljungskileskolan  569  539  475  505 

Forshällaskolan  329  307  300  285 

TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA  1169  930  845  846 

            

SKOLOMRÅDE HERRESTAD/ 
BOKENÄS/HOGSTORP           

Norgårdenskolan åk F‐6  322  288  270  272 

Herrestadsskolan  464  458  360  442 

Hogstorpsskolan  175  141  158  144 

Bokenässkolan (inkl modul)  208  198  205  204 

TOTALT HERRESTAD/HOGSTORP/BOKENÄS  1169  1085  993  1062 

 

GRUNDSÄRSKOLA ÅK 1‐6  39  34  34  46 

            

FRISKOLOR I CENTRUM           

Fridaskolan åk F‐6  364  354  364  360 

Stenbackeskolan åk F‐6  160  112  114  114 

Kapacitet   524  466  478  474 

TOTALT åk F‐6  5329  4919  4946  4832 
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Kommentar: 

 Temporära platser redovisas särskilt (åk 6 från Dalaberg i Ramneröds 7‐9, åk 6 från Sanders 
dal 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. 

 En ny åk F‐9 skola i Ljungskile planeras vara klar 2025 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 m fl. 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 ‐ 2019: 
 
‐ 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 
‐ 1 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 
‐ 2 klassrum, Norgården  ombyggnad av allmänna utrymmen/klassrum och arb.rum 

 
 
Fritidshem 
Alla åk F‐6 skolor har även fritidshem före och efter skoltid samt under skollov. I september var  
3 048 barn inskrivna, inklusive nattis och särskolans fritidshem. Om nattis och särskolans elever är 
undantagna så var 2 977 barn inskrivna (varav 415 i fristående enheter). Föregående år var siffran 
2 882, vilket innebär att ett större antal barn är inskrivna i fritidshem. 
 
80 % av de inskrivna barnen går i åk F‐3. Fritidshemmen har inga egna lokaler i skolorna utan de är 
inrymda i klassrummen och övriga gemensamma lokaler i skolan. 10 av 15 kommunala skolor har 
mellan 160 ‐ 314 elever inskrivna på fritids (314 hade den enhet som hade flest elever). Detta kan 
jämföras med föregående år, där nio av 14 kommunala skolor hade mellan 160 ‐ 280 elever in‐
skrivna på fritidshem. 
Sedan 1 juli 2019 har lagkrav införts om legitimerade fritidspedagoger. Det innebär att staten fo‐
kuserar på att höja kvalitén genom välutbildad personal. För att ombesörja en hög kvalité på 
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fritidshemmets undervisning är det därför angeläget att kritiskt granska och utvärdera fritidshem‐
mets fysiska möjligheter för att organisera för lärande. 
 
Grundsärskolan 
Grundsärskolans utformning och lokalbehov är beroende av flera faktorer runtomkring eleverna. 
Finns det många rullstolar i klassrummet till exempel, minskar kapaciteten för skolan. Grundläg‐
gande förutsättningar och behov hos eleverna spelar därför en stor roll, därför är det väldigt 
vanskligt att ge en exakt siffra. 
 
 

2.3 Antal elever 2018 och elevprognos årskurs F-6 2019-2028 

 
 
Tab. 6 Elevantal 2018 och befolkningsprognos och kapacitet 2018-2028 i skolområden 
 
 

  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024 2025  2026  2027 

 
 

2028 
antal elever 
6‐12 år 

4 848  4 955  5 005 5 090 5 160 5 175 5 185 5 210  5 250  5 310 5 370

kapacitet, be‐
slutad  4434  4534  4699 4699 4859 4859 4859 4859  4859  4859 4859

kapacitet, 
temporär  175  250  250 250 0 0 0 0  0  0

 
0

kapacitet, 
friskolor i 
centrum  478  478  478 478 478 478 478 478  478  478 478

kapacitet i 
grundsärskola  34  34  34 34 34 34 34 34  34  34 34

Diff kapacitet‐
behov  273  341  456 371 211 61 186 161  121  61 1
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Tab. 7  Befolkningsprognos och kapacitet 2018-2023 i skolområden 
 
 
 
Kommentar: 
Befolkningsprognosen visar på en ökning med 326 elever fram till 2023 och med ytterligare 196 
elever fram till 2028, totalt 326 elever fram till 2028. Antalet elever ökar i samtliga området utom i 
område Norr. Största ökningen sker i område Forshälla/Ammenäs. Stort uppdämt behov samtliga 
skolor visar siffror med ”minuskapacitet”, men det är löst genom olika lokala lösningar inom skol‐
byggnaderna. 
   
Område Norr/Väster 

 2019‐2022: Ett nytt upptagningsområde Ramnerödsskolan har bildats i syfte att påbörja 
processen med att ta in elever i 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 tre‐parallelliga med åk F‐3 
respektive åk 4‐6.  

 2022: När de tillfälliga modulerna på Västerskolan och Unnerödsskolan avyttras påverkas 
situationen i området. 

 
 
 
 

Uddevalla totalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Förändring antal 

2018‐2023

Förändring i % 

2018‐2023

Befolkning 6‐12 år 4848 4953 5004 5090 5158 5174 326 6,7%

Kapacitet beslutad 4434 4534 4699 4699 4859 4859 425 9,6%

Diff. kapacitet – behov  ‐414 ‐419 ‐305 ‐391 ‐299 ‐315

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER

Befolkning 6‐12 år 1845 1844 1834 1830 1851 1828 ‐17 ‐0,9%

Kapacitet beslutad 1650 1750 1750 1750 1910 1910 260 15,8%

Diff. kapacitet – behov  ‐195 ‐94 ‐84 ‐80 59 82

SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM

Befolkning 6‐12 år 320 323 334 344 342 351 31 9,7%

Kapacitet beslutad 315 315 315 315 315 315 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov  ‐5 ‐8 ‐19 ‐29 ‐27 ‐36

SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE‐RYR

Befolkning 6‐12 år 721 751 781 820 830 839 118 16,4%

Kapacitet beslutad 631 631 631 631 631 631 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov  ‐90 ‐120 ‐150 ‐189 ‐199 ‐208

SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 6‐12 år 875 938 970 998 1030 1062 187 21,4%

Kapacitet beslutad 845 845 845 845 845 845 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov  ‐30 ‐93 ‐125 ‐153 ‐185 ‐217

SKOLOMRÅDE HERRESTAD/BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 6‐12 år 1084 1095 1082 1094 1101 1090 6 0,6%

Kapacitet beslutad 993 993 1158 1158 1158 1158 165 16,6%

Diff. kapacitet – behov  ‐91 ‐102 76 64 57 68
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Område Källdal/Norgården/Herrestad:  

 2020: Med tanke på den förväntade elevökningen räknas Herrestadsskolans lokaler in även 
när Källdalsskolan tillkommer. I samband med detta sker en utredning om det bildas ett 
nytt skolområde Källdals‐området. Syftet är att skapa goda och likvärdiga villkor för ele‐
verna vid alla tre skolorna; Källdal, Norgården och Herrestad. 

 
Område Öster/Lane Ryr:  

 2019: Äsperödsskolan, behovsanalys inför beslut om skolans framtida inriktning med om‐
byggnad/renovering för åk F‐6.  

 
 

 Befolkningsökningen och kapaciteten visas i nedanstående diagram för kommunen som 
helhet. 

 
Diagram 1. 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. Grundskolan är obliga‐
torisk och kommunen måste därför se till att alla elever får plats. Sambandet mellan befolkning 
och kapacitet är starkare inom respektive område i grundskolan än i förskolan. 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. Undervisningstimmar ökar i olika ämnen. I idrott och hälsa utökas under‐
visningstiden med 100 timmar. Av dem är 20 timmar förlagda till mellanstadiet och 80 timmar för‐
lagda till högstadiet. Det innebär att eleverna från höstterminen 2019 ska ha totalt 180 timmars 
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undervisning i idrott och hälsa på mellanstadiet. Det påverkar nyttjandegraden av idrottssalarna, 
vilket i vissa skolor ställer än högre krav på planering för rektorerna. 
 
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. 
Grundskoleledningen arbetar kontinuerligt med en noggrann analys av skolornas lokalbehov både 
utifrån elevökningen 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 elevan‐
talet skiljer sig åt i olika årskurser ger totalbilden inte det verkliga behovet. Likaså att det kan fin‐
nas ledig kapacitet i skolor som ”ligger i fel områden”. I arbetet med lokalplanering på kort och 
lång sikt är följande utökningar beslutade och planerade i närtid (2019‐2022). Tack vare Ram‐
nerödsskolans utökade kapacitet kommer Unnerödsskolan och Sandersdalsskolan att påverkas i 
sina respektive organisationer: 
 
Tab. 8 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. Beslutad. Bygg‐
nation pågår 
 

‐95  Unnerödsskolan, ny org?  
Behovsanalys vt 2020  
 inför ny förstudie 

‐45  Sandersdalsskolan, ny org?  
Behovsanalys vt 2020 
 inför ny förstudie 

Söder/ Centrum  315  Söder/Centrum, nybyggnad 
Grundskoleutredningen 
ny Centrumskola.  
Behovsanalys vt 2020 

Öster/ Lane‐Ryr    
Äsperödsskolan. Ombyggnad för        
åk F‐6. 

Förstudie stoppad. 

Ljungskile/  
Forshälla 
  

155 
  

Ljungskile, nybyggnad 
Temporär lösning fodras.          

Förstudie pågår. 

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

Behovsanalys vt 2020  
Ammenäs/Forshälla för‐
studie pågår 
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Temporär lösning fodras tills nya 
platser tillkommer. 

 

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 
 
 
 
 

165 
 
 
 
 
 

Källdalsskolan. Nybyggnad. Ett nytt 
upptagningsområde Källdal  
(Norgården‐Källdal) 
 
Norgården, ombyggnad 
 
Bokenässkolan, om‐ och  
tillbyggnad 

ht 2020 Byggnation  
pågår. 
 
Behovsanalys vt ‐20 
 
Behovsanalys vt 2020 
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. 
 
Äsperödsskolans förstudie stoppades i november då förstudien visade på mycket omfattande re‐
noveringsbehov. Det krävs en ny behovsanalys för skolan.   
 
 
 
 
 
 
 
 

3. GRUNDSKOLOR ÅRSKURS 7-9 

 

3.1  Nuläge 

 
I september 2019 var 1 950 elever inskrivna i åk 7‐9.  Det kan jämföras med september 2018 då 
det var 1 910 elever inskrivna i åk 7‐9. Elevantalet har därmed på ett år ökat med 40 elever, vilket 
skulle motsvara nästan en och en halv klass om de kommit i ”rätt” åldrar. 27 elever går i grund‐
särskolan. Elevantalet har ökat sedan 2015, främst till följd av att många nyanlända elever har 
kommit.  
I Uddevalla finns åtta åk 7‐9 skolor, varav fem är kommunala och tre är i enskild regi.  Grundskolor‐
nas organisering i åk F‐6 och åk 7‐9 fick ändras ht 2016 till följd av lokalbrist i åk F‐6 skolor. Ram‐
nerödsskolan och Västerskolan har nu elever i åk 6 (från Dalaberg, Sandersdal och från Unneröd).  
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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. 9 Förteckning över befintliga årskurs 7-9 skolor 
 

Grundskolor åk 7‐9 
Kapacitet 
2019 

Antal elever 
sept 2019 

Kapacitet 
2018 

Antal elever 
sept 2018 

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER             

Västerskolan åk 7‐9  388  360  385  344 

Ramnerödskolan åk 7‐9 (‐ 30 pl till Dalaberg åk 6) 253  227  275  248 

TOTALT NORR/VÄSTER  641  587  660  592 

            

SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM           

Sommarhemsskolan åk 7‐9  360  346  360  373 

TOTALT SÖDER/CENTRUM  360  346  360  373 

            

SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA           

Hällebergsskolan  30  28  30  30 

Linneaskolan åk 7‐9  286  256  225  230 

TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA  316  284  255  260 

              

 

Grundskolor åk 7‐9 
Kapacitet 
2019 

Antal elever 
sept 2019 

Kapacitet 
2018 

Antal elever 
sept 2018 

SKOLOMRÅDE HERRESTAD/BOKENÄS/HOGSTORP           

Norgårdenskolan åk 7‐9  462  452  412  406 

TOTALT HERRESTAD/HOGSTORP/BOKENÄS  462  452  412  406 

            

GRUNDSÄRSKOLA ÅK 7‐9  48  27  37  29 

            

FRISKOLOR I CENTRUM           

Fridaskolan åk 7‐9  216  207  216  206 

Stenbackeskolan åk 7‐9  70  47  44  44 

Kapacitet   286  254  260  250 

TOTALT åk 7‐9  2113  1950  1984  1910 
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Kommentar: 

 Dalabergsskolans elever i åk 6 är medräknade i ”temporära lokaler” Ramneröd  i åk F‐6 

 Sandersdals och Unneröds elever i åk 6 är medräknade i ”temporära lokaler” på  
Västerskolan 

 Friskolorna i centrum redovisas för sig i ”eget område” då deras elever kommer från alla om‐
råden. 

3.2 Antal elever 2018 och elevprognos årskurs 7-9 2019-2028  

 
Tab. 10 Faktiskt antal befolkning, samt befolkningsprognos och beslutad kapacitet 2019-2022 i 
skolområden: 
 

 
 
 
 
 
 

Uddevalla totalt 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Förändring antal 

2018‐2023

Förändring i 

% 2018‐2023

Befolkning 13‐15 år 1929 1965 2033 2085 2139 2221 292 15,1%

Kapacitet beslutad 2347 2425 2425 2480 2535 2535 188 8,0%

Diff. kapacitet – behov  418 460 392 395 396 314

SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER

Befolkning 13‐15 år 722 733 769 778 789 815 93 12,9%

Kapacitet beslutad 660 660 660 715 715 715 55 8,3%

Diff. kapacitet – behov  ‐62 ‐73 ‐109 ‐63 ‐74 ‐100

SKOLOMRÅDE NORR‐RAMNERÖD

Befolkning 13‐15 år 523 509 535 531 541 558 35 6,7%

Kapacitet beslutad 275 275 275 275 330 330 55 20,0%

Diff. kapacitet – behov  ‐248 ‐234 ‐260 ‐256 ‐211 ‐228

SKOLOMRÅDE VÄSTER‐VÄSTERSKOLAN

Befolkning 13‐15 år 199 224 234 247 248 257 58 29,1%

Kapacitet beslutad 385 385 385 385 385 385 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov  186 161 151 138 137 128

SKOLOMRÅDE SOMMARHEMSSKOLAN

Söder/Centrum 122 129 133 142 146 162 40 32,8%

Öster/Lane‐Ryr 301 310 327 327 327 340 39 13,0%

Befolkning 13‐15 år totalt 423 440 460 468 473 503 80 18,9%

Kapacitet beslutad 360 360 360 360 360 360 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov  ‐63 ‐80 ‐100 ‐108 ‐113 ‐143

SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 13‐15 år 358 352 352 383 413 429 71 19,8%

Kapacitet beslutad 255 280 280 280 280 280 25 9,8%

Diff. kapacitet – behov  ‐103 ‐72 ‐72 ‐103 ‐133 ‐149

SKOLOMRÅDE NORGÅRDEN/HERRESTAD/BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 13‐15 år 424 438 450 453 462 472 48 11,3%

Kapacitet beslutad 412 465 465 465 465 465 53 12,9%

Diff. kapacitet – behov  ‐12 27 15 12 3 ‐7
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Tab. 11 Faktiskt antal elever 2018, samt befolkningsprognos och kapacitet 2019-2028 hela kommu-
nen 
Totalt åk 7‐9   2018  2019  2020 2021 2022 2023 2024 2025  2026  2027 2028

Totalt 13‐15 år  1 930  1 970  2 040 2 105 2 145 2 200 2 265 2 330  2 320  2 335 2330

kapacitet, beslutad  1687  1687  1687 1687 1742 1742 1887 1887  1887  1887 1887

kapacitet, temporär  0  120  120 120 120 120 0 0  0  0 0

kap, friskolor cent‐
rum 

260  260  260 260 260 260 260 260  260  260
260

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

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

 
Kommentar: 
Befolkningsprognosen visar en ökning med 270 elever fram till 2023 och ytterligare 130 elever 
fram till 2028. Antalet elever ökar i alla områden. 
 

Förändring av kapaciteten: 
 

 Område Herrestad/Bokenäs/Hogstorp 
  Norgårdenskolan har utökats med två klassrum platser till  
  följd av elevökning i årskurs 7. 

 

 Område Ljungskile/Forshälla 
  Linneaskolan utökas med moduler, fem klassrum (nov 2019)  

 
 

Diagram 2.  Befolkningsprognos och befintlig samt temporär kapacitet för årskurs 7-9 2018-2027 
 
Hela kommunen 
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Prognos och behov 
Befolkningen fortsätter att öka och 2023 beräknas antalet elever ha ökat med 292 elever, vilket 
utgör en elevökning om 15% (jmfr 2018 215 elever 11%). Det är en uppskrivning jämfört med både 
2018‐års och 2017 års prognoser. (jmfr 11 %, 2018 och 13% 2017). 2028 beräknas det finnas 400 
fler elever jämfört med idag. Det är en ökning med 18 %. Fram till 2020 råder det ett visst över‐
skott på platser men därefter kommer det att saknas platser. Om inga platser tillförs kommer det 
att saknas 146 platser år 2028.  
 
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 

 
Det fodras temporära platser fram 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. Under 2019 har Ram‐
neröd evakueringslokaler i form av moduler intill Norrskolan. 
 
Västerskolan har utökats tillfälligt med klassrumsmoduler för åk 4‐6 (+150 pl). Någon ytterligare 
plan för utbyggnad av Västerskolan finns inte i nuläget. Utökning av elevantalet på skolan begrän‐
sas av att idrottshallens kapacitet inte går att utöka.  
 
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. 12.  Förslag till utbyggnad av skolplatser i årskurs 7-9 
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Område/ utökning   
2020‐2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
Tidsplan 

Norr/Väster  Beroende 
av Un‐
neröd/San‐
dersdal 

Ramnerödsskolan, om‐ och  
Tillbyggnad 
Västerskolan 

VT 2022. Byggnation 
pågår 
Behovsanalys vt 2020 

       

Söder/Centrum  330 
 
 

Ny skola i Centrum? 
 
 

Grundskoleutred‐
ningen. Behovsanalys 
vt 2020 

Ljungskile/Forshälla   
          275 

 
 

Ny åk F‐9 skola ersätter 
Ljungskileskolan och  
Linneaskolan 

Förstudie 
Pågår 
 

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 

50 
 

Norgårdenskolan, behov    
av 1 klassrum 

Ht 2020. Behovsanalys 
och förstudie pågår 

 

 

Norgårdenskolan, inkl grund‐
särskola/träningsskola, ombygg‐
nad 

 
Behovsanalys, fortsatt 
utredning vt 2020  
Förstudie klar (del 1) 
 

 
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, Norgården samt en Centrumskola. Det är viktigt att förstudierna följs upp med be‐
slut om investeringar 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 
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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 

 Flexgrupp i Sommarhemsskolan för elever i åk 7‐9 

 Flexgrupp i Norgårdenskolan för elever i åk 7‐9 

 Flexgrupp i Västerskolan 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.  

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 2019 är 77 elever in‐
skrivna i grundsärskolan, varav tre elever är integrerade i grundskolor. (2018 var det 78 elever, 
varav tre elever var individintegrerade).  Antalet elever varierar mellan åren och väntas öka de 
kommande åren. 
 
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. 
 
Uppdraget att samla grundsärskoleverksamhet kommer att påverka lokalsituationen och i viss mån 
frigöra lokaler vid de nuvarande enheterna Stråketskolan, Äsperödsskolan och Sommarhemssko‐
lan åk 7‐9.  
 
Tabell 13 Förteckning över befintliga grundsärskoleenheter 
 

Grundsärskolor  Årskurser  Antal elever 
i sept 2019 

Stråkets Träningsskola  1‐9  31 

Stråkets Träningsskola 6‐åringar  Förskoleplac  2 

Äsperöd‐Skansen grundsärskola  1‐6  21 

Sommarhemsskolan 7‐9  7‐9  15 

Norgårdenskolan 7‐9  7‐9  5 

Individintegrerade i grundskolor  1‐9   3 

Totalt antal elever i grundsärskola    77 
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Tab. 14 Förslag till utbyggnad av skolplatser i grundsärskolan årskurs 7-9 
 

Område/ utökning   
2019‐2022 

Utökning 
av 

kapacitet Objekt och åtgärd   
Preliminär  
Tidsplan 

Herrestad       15‐20 
 
 
 
 

12‐15 
 

Norgårdenskolan. Utökning av 
grundsärskola 7‐9 med en klass 
/flytt från Sommar‐ hemmet). 
Ombyggnad  
 
Norgårdenskolan.Träningsskola 
för åk7‐9, ombyggnad. 

Ht 2020. Behovsana‐
lys, fortsatt utredning 
vt 2020 
 
 
 

 
 

5. GYMNASIESKOLAN 

  

Sammanfattning 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 så kallat ”fritt sök”, vilket betyder att ungdomarna fritt kan söka gymnasieut‐
bildning 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. 
 

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 Blanka och Thorén Innovation School. Tillsammans erbjuder de ett 
brett utbud av program som är det mest omfattande i regionen. Uddevalla ingår i samverkansom‐
råde Fyrbodal tillsammans med kommuner i vårt område. Omkring 45 % av eleverna i Uddevalla 
Gymnasieskola kommer från andra kommuner, främst inom Fyrbodal.  
  
Uddevalla Gymnasieskola består av 17 nationella program varav 5 högskoleförberedande pro‐
gram, 12 yrkesprogram samt lärlingsutbildningar inom alla yrkesutbildningar. Utöver de nationella 
programmen finns Introduktionsprogrammet. Detta består av 5 olika inriktningar varav en är 
Språkintroduktion. Antalet elever på språkintroduktionsprogrammet har minskat (för närvarande 
ca 200 elever) vilket har fått till följd att man kunnat flytta in hela verksamheten på Margretegär‐
deskolan. Det betyder att IM har en samlad verksamhet i detta skolhus. Detta konstaterande leder 
dock inte till att gymnasieskolan saknar behov inom lokalområdet. Gymnasieskolan har helt andra 
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förutsättningar än grundskolan. Då grundskolan har enhetliga utbildningar är gymnasieskolan in‐
delad 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 2019 var nära 3100 elever inskrivna i den kommunala gymnasieverksamheten. Ytterli‐
gare 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 volymmässigt när det gäller specialsalar i skolan. Av kvalitetsskäl måste dock sko‐
lan ha specialsalar för att täcka upp utbildningsområden som inte kan genomföras på en arbets‐
plats. 53 % av eleverna går på högskoleförberedande program och 47 % på ett yrkesprogram.  
  
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.  
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Tabell 15 Förteckning över befintliga gymnasieenheter   
  
Gymnasiehus   Program  Antal elever   
Agneberg  Ekonomi  

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

   1030 ( 894)   
  
  
  
  
  
  
Varav 19 sär  

Sinclair  Estetiska programmet  
  

228  (264) 

Margaretegärde  Introduktionsprogram (5 st) 
Lärlingsutbildning (GLU)  
  

297 
135  
Totalt 279  (549)    

Östrabo 1  Naturvetenskap 
Teknik  
Vård och omsorg  
Introduktionsprogram  

696   (738) 

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

 793 (730) 
  
  
  
  
  
  
  
Varav 60 sär  

Drottning Blanca  
  

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

107  (134) 

Thorén Innovation School  Innovationsprogram 
IT‐program  

47  (35) 

 
Totalt antal elever 
Samtliga program 

 
 
3 333 (3080) 

  
Kommentar: (2018)  
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5.2 Antal elever 2018 och elevprognos 2019-2028   

  
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 Antal personer 2018 och befolkningsprognos elever 16-18 år i Uddevalla 2019-2028   
  

Ålder  2018  2019  2020  2021  2022  2023  2024  2025  2026  2027  2028 

16  583  660  670  660 695 735 710 745 815  780 805

17  611  590  665  675 665 700 740 715 750  815 785

18  634  615  600  670 680 670 700 740 715  750 805

Uddevalla  1 828  1 870  1 935  2 005 2 045 2 110 2 155 2 200 2 280  2 345 2 395

externa  1344  1470  1529  1576  1611  1654  1693  1712  1767  1814  1814

Totalt  3174  3355  3489  3596  3676  3774  3863  3907  4032  4139  4164

  
  
  
  
 
  
Långsiktig utvecklingsplan för gymnasiet 2018‐2028  
  
Uddevalla gymnasieskola har idag ca 43 % av sina elever från andra kommuner. Lokalplaneringen 
måste därför ta hänsyn till befolkningsutvecklingen även i grannkommunerna, dvs göra prognoser 
för hela elevunderlaget. Hittills har beräkningarna visat att ungefär lika många elever kommer uti‐
från som från den egna kommunen. Prognoserna nu visar på en viss minskning och därför beräk‐
nas det komma färre elever från grannkommunerna. Prognosen är att ca 37 % av eleverna i Udde‐
valla gymnasieskola kommer från andra kommuner 2030. Interkommunala intäkter kommer där‐
med minska och Uddevalla kommuns kostnader ökar i samma grad.  
  
En sannolik total ökning av elever från Uddevalla och grannkommunerna beräknas till ca 900 ele‐
ver även om man ser en viss befolkningsminskning i tre av våra ”upptagningskommuner (Färge‐
landa, Orust och Sotenäs). Idag kommer 7 % av eleverna från Färgelanda och Lysekil och 2 % från 
Sotenäs.   
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Tab. 18  Befolkningsutvecklingen för 16-18 åringar i upptagningskommunerna 2018-2030 (VGR:s 
befolkningsprognos) 
  

kommuner  2018  2019  2020  2021  2022  2027  2030 ändring  2030 

Bengtsfors  270 284 309 311 311 323 306 36  +13% 

Dals‐Ed  154 155 157 159 155 146 160 6  +4% 

Färgelanda  227 213 208 215 210 207 204 ‐23  ‐ 10% 

Lysekil  451 421 427 415 439 455 459 8  +2% 

Mellerud  307 316 301 283 262 309 310 3  0% 

Munkedal  344 328 325 333 341 351 373 29  +8% 

Orust  484 439 429 417 453 427 465 ‐19  ‐4% 

Sotenäs  247 215 212 208 205 199 206 ‐41  ‐16% 

Strömstad  414 417 398 405 397 485 504 110  +27% 

Tanum  382 371 388 388 394 441 434 52  +14% 

Trollhättan  2043 2139 2166 2261 2256 2397 2449 406  +20% 

Uddevalla  1828 1877 1943 2005 2034 2305 2334 506  +22% 

Vänersborg  1372 1409 1424 1454 1473 1606 1549 177  +13% 

Åmål  487  464  469  460 460 494 499  

Totalt  8523 8584 8687 8854 8930 9651 9753 1250  +15% 

  
Kommentar:  
Uddevallas befolkning beräknas öka näst mest av samtliga kommuner med 22 %, tätt följt av Troll‐
hättan med 20 %, fram till 2030.   
Färgelanda, Orust och Sotenäs beräknas minska och de övriga kommunerna beräknas öka i varie‐
rande grad.   
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Diagram 3.  Befolkningsutveckling samt prognos för elever 16-18 år 2018-2030 som beräknas söka 
utbildningar i Uddevalla gymnasieskola  
  
  

  
  
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 redovisas i Gym‐
nasieutredningen.   
  
  

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  
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Det är av stor betydelse för verksamheten att lokalbehovet kan tillfredsställas inom ett ”campus‐
område”, dvs. stråket från Agneberg till Östrabo Yrkes. De lokaler som idag finns inom området 
som kan vara aktuella för fortsatt utveckling som påverkar relativt stora volymökningar finns fram‐
för allt i Sinclair‐byggnaden. Detta är hänsyn som måste tas i den övergripande lokalplaneringen i 
kommunen. Genom kompletteringar och tillbyggnader kan övriga skolhus bidra att ta emot fler 
elever när volymökningarna kommer. Detta gäller Östrabo 1 och Östrabo Yrkes. Agneberg har från 
hösten 2019 nått sin maxgräns när det gäller elevantal.  
  
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  

  
Under våren 2019 färdigställdes gymnasieutredningen. De pekar på både kortsiktiga och långsik‐
tiga behov. En översiktlig inventering av lokalerna i samtliga gymnasiehus ger nedanstående bild 
av gemensamma flaskhalsar.   
  
Utredningen redovisar respektive gymnasiehus lokaler, behov av anpassningar samt möjligheter 
att kunna öka kapaciteten för att möta den stigande efterfrågan tills ytterligare lokaler tillkom‐
mer.  
  
  
Tab 19  Kartläggning av gymnasieskolans lokaler  
  

Gymnasiehus  Behov 2020‐2027                         

Gemensamma   
flaskhalsar  
  
  
  

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

  

Lokalkategorier 
som har under‐
sökts  
  
  
  
  
  
  

 Idrottshallar  
 Matsalar  
 Lektionssalar, specialsalar, grupprum, omklädningsrum  
 Studiemiljöer och uppehållsrum  
 Lärararbetsrum  
 Ledning, administration, receptioner  
 Elevhälsa   
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Diagram 4.  Behov av åtgärder under prognosperioden. Vid 500 fler elever krävs utökade lokaler. 
Alternativ med tillbyggnader/nytt skolhus/hela Sinclair är aktuella.  
  
  

  
  
  
 Kommentar:  
  
En inventering av gymnasiehusens lokaler visar att det finns möjlighet att utöka antalet elever 
inom de befintliga lokalerna under förutsättning att ”flaskhalsarna” kan åtgärdas samt att man kan 
göra anpassningar i organiseringen av verksamheten.   
  
Genom att göra ”de nödvändiga åtgärderna” beräknas gymnasieskolan kunna klara en elevökning 
med ca 500 elever fram till 2027. Under tiden är det viktigt att planera för tillbyggnader/ett nytt 
skolhus/hela Sinclair kan tas i bruk 2027 eller mycket nära i tid därefter.  
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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 2 900 
elever/år varav 300 elever studerar på distans.  
  
 
  
Tabell 20 Förteckning över Vuxenutbildningens utbildningar  
  

Vuxenutbildningens kurser  
  

  
 Grundläggande allmänna kurser  
 Gymnasiala allmänna kurser  
 Lärcentrum  
 SFI svenska för invandrare  
 Särvux  
 Uppdragsutbildning  
 Yrkeshögskoleutbildning  
 Yrkesutbildning  
 Utbildningskontrakt  

  
  
  
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 sedan 2017 har verksamheten erhållit statsbidrag. 2019 utgör statsbidraget 7 
miljoner kronor. Det leder dock inte till att vuxenutbildningens volymer påverkas i någon nämn‐
värd omfattning eftersom de ersätter statsbidrag som verksamheten tidigare fått under en period. 
Eftersom Vuxenutbildningen påverkas av medfinansiering med KB till sökt statsbidrag för yrkesut‐
bildningar påverkas det dubbelt om kommunbidraget sjunker. Om kommunen vill att vuxenutbild‐
ningen 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 verksam‐
hetens lokalsituation 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 
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grundskolan och gymnasieskolan har. Vuxenutbildningens ansvar börjar när beslut om uppehålls‐
tillstånd fattats. Därför kommer ökningen av SFI‐undervisningen att fortsätta ytterligare en tid och 
vuxenutbildningen behöver öka sina lokaler på I17. Process kring det pågår redan. 
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