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1 Sammanfattning 

Nämnden fokuserar på systematiskt kvalitetsarbete, likvärdighet och god resurshushållning. 
Kompensatoriska åtgärder för att möta utbildningsskuld och nå ökad måluppfyllelse planeras och 
genomförs. 

Nämndens delårsresultat är i nivå med budget. Kostnadsutvecklingen är hög och resultatet lägre än 
fjolårets. Prognosen visar ett större underskott som främst beror på lägre statsbidrag och 
kommunbidrag. Prognosförutsättningarna är svåra och beroende av hur pandemin fortgår. Flertalet 
verksamheter har underskott och omställning till lägre resursnivå pågår. Investeringsnivån är hög 
och flertalet projekt håller plan men förseningar kan uppstå. Nämnden har ett ekonomiskt 
utmanande läge och trend. 

Arbetet med att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 
studieresultat är huvudfokus för Barn- och utbildningsnämnden. Barn och utbildning arbetar med 
systematiskt kvalitetsarbete, god lokalförsörjning, digitalisering och automatisering. Under perioden 
har arbetet fortsatt med att ta ett helhetsgrepp kring barnens och elevernas hela skolgång, från 
förskola till gymnasieskola/ vuxenutbildning; ”alla har del i studentmössan”. I arbetet med en trygg 
och jämlik skola innefattas också att organisera lärande för en hållbar utveckling, att säkra 
kompetensförsörjningen och att underlätta för elever att gå vidare till studier, arbete och 
företagande. 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Barn-och utbildningsnämnden 

  
Nettokostnad tom 
april 2021 

Budgeterad 
nettokostnad tom 
april 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Förskola 132,7 136,8 4,2 1,5 

grundskola/fritidshem 278,8 280,7 1,9 -7,5 

Särskola 28,4 25,7 -2,7 -5,7 

Gymnasieskolan 80,3 79,5 -0,9 -4,4 

Vuxenutbildning 30,5 24,9 -5,6 -11,3 

Gemensam 
verksamhet 

14,1 16,6 2,5 0 

Kommunbidrag 516,5 516,5 0 0 

Resultat -48,3 -47,7 -0,5 -27,4 

 

  Utfall tom april Budget tom april Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar 36,8 65,7 197 161,5 
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Förskola 

Förskoleverksamheten uppvisar ett överskott i perioden på 4,2 mkr. Prognosen totalt för helåret är 
ett överskott på 1,5 mkr. För den kommunala verksamheten förväntas ett underskott på 1,4 mkr 
varav pedagogisk omsorg står för ett underskott på 1,0 mkr. Statsbidragen förväntas ge ett överskott 
i år, framför allt från Nattis-, Mindre barngrupper- och Covid-19-ersättningen. Köp av verksamhet 
av olika slag väntas ge ett överskott. 

Ekonomin på små enheter är svår att få ihop och då särskilt Rosenhäll, som endast har 20 barn i 
dagsläget och väntas ha ännu färre till hösten. Svårigheten att rekrytera dagbarnvårdare gör att 
Herrestadsgruppen kommer att läggas ner till sommaren. 

Förskolans prioritering av språkutveckling gynnas av egna satsningar liksom av statsbidraget för 
bättre språkutveckling i förskola. Statsbidraget är delvis riktat till beslut för barn om utökad tid 
enligt skollagen kap 8 § 7. Det kommer lite mer pojkar tillgodo, då fördelningen av besluten är 46 
flickor och 57 pojkar. 

 

Grundskola och fritidshem 

De flesta av grundskolans enheter har en väldigt ansträngd ekonomi i dagsläget. För F-6-enheterna 
är ett minskat antal fritidselever en bidragande orsak till detta. Även att det finns många elever med 
särskilda behov där lösningarna i flera fall blir kostsamma, bidrar till den svåra ekonomiska 
situationen. En ny fristående fritidsverksamhet planerar att starta HT21, vilket försvårar ekonomin 
ytterligare. Att hantera den utbildningsskuld som pandemin skapat kräver stora insatser framöver. 

Verksamheten inom Ramneröd F-2 har fortsatt låga elevtal och grundskolans elevtal ökar inte som 
det gjort under flera år tidigare. 

Det statliga stödet för sjuklönekostnader är beräknat till 3 mkr i prognosen för året. 

 

Grundsärskola och gymnasiesärskola 

Grundsärskolans verksamhet växer både vad gäller undervisning och fritids. Antalet elever har ökat 
markant under ett antal år. Sedan 2015 har antalet grundsärskolebarn nästan fördubblats. Till hösten 
väntas antalet vara cirka 100, där över 60 % även är i behov av omsorg i form av fritids/LSS-
verksamhet. Verksamheten är personalkrävande. Under pandemin har kostnaderna för taxiresor ökat 
drastiskt, då färre barn beviljas åka i varje taxi. Kommunen köper även några platser till 
grundsärskoleelever, då främst från specialpedagogiska skolmyndigheten. 

Gymnasiesärskolans personalkostnader är i obalans. Till följd av pandemin har verksamheten 
drabbats av höga sjuktal, troligtvis tillfälligt. Övriga driftskostnader som skolskjuts/taxi har en 
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högre kostnad än planerat till följd av pandemin. Det kommer att bli ett kvarstående underskott för 
året. I dagsläget ser kostnader/ intäkter för interkommunala köp ut att ligga i nivå med budget. 
Elevboendet på Malögården ser ut att kunna få full beläggning till höstterminsstart. 

 

Gymnasieskola 

Gymnasieskolan arbetar med att komma i fas med personalkostnaderna. Från höstterminsstart finns 
motsvarande 15 färre tjänster än vid vårens tjänsteutlägg. Till följd av pandemin har kostnader för 
läromedel och andra elevnära driftskostnader hållits tillbaka. Dessa kostnader beräknas i stället 
uppstå vid höstterminstart. Några fler elever än beräknat väljer att studera vid fristående skola eller i 
annan kommun. Intäkter från interkommunal ersättning ser i dagsläget ut att hållas inom ram. 
Statsbidrag för kompensation av sjukskrivningar till följd av pandemin har erhållits, medan andra 
riktade statsbidrag till verksamheten i stället har upphört. Statsbidraget ”skolmiljarden” kommer att 
omsättas under hösten 2021. Östraboteatern ger fortsatt ett underskott på grund av uteblivna intäkter 
till följd av pandemin. 

En del av kostnaderna för skolmåltider som Barn- och utbildningsförvaltningen betalar till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bör återföras på grund av uteblivna luncher.  

 

Vuxenutbildning 

Under våren 2020 beslutade regeringen om utökade medel till gymnasiala yrkesutbildningar och 
yrkeshögskoleutbildningar för att hantera den rådande pandemisituationen i Sverige med ökad 
arbetslöshet. Utifrån nationella direktiv ökade vuxenutbildningen antalet utbildningsplatser. 
Samtidigt erhöll vuxenutbildningen medel från Effektiviseringsfonden. Det var en kommunal 
satsning för att få fler elever anställningsbara genom fler yrkesutbildningar på gymnasial nivå och 
fler platser inom gymnasiala allmänna kurser för behörighet till högre studier. För 2021 är dessa 
extra satsningar borttagna, vilket medfört att Vuxenutbildningen befinner sig i en process med 
anpassningar vad avser både utbud av utbildningar och personalbehov. Vuxenutbildningen betalar 
hyra för Sinclair södra, en kostnad som barn och utbildning ej fått kommunbidrag för. 

 

Gemensam verksamhet 

Delårsresultatet visar ett överskott och prognosen ett resultat i nivå med budget. Under året 
tillkommer kostnader för elevadministrativt system. Kostnader för anpassning av lokaler beräknas 
bli lägre än tidigare år och budget. Förväntade pandemirelaterade kostnader vägs troligtvis upp av 
lägre omkostnader i övrigt. Prognosförutsättningarna är svåra och beroende av hur pandemin 
utvecklas. 
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Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 

Nämndens förändrade resursnivå och de osäkra prognosförutsättningarna påverkar. Omställning till 
lägre resursnivå, främst för personalkostnader, pågår inom flera verksamheter. Omställningarna har 
långa ledtider och får inte fullt genomslag under 2021. De pandemirelaterade kostnaderna är relativt 
höga för året och utbildningsskulden kommer att höja kostnadsnivån. Åtgärder vad gäller 
organisering, personalresurser, samverkan och lokaler planeras. 

 

3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T1 
2021 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat man 
T1 2021 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Resultat 
totalt T1 
2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

4,13 3,82 3,26 3,13 3,91 3,64 

Kommentar 2020 var korttidsfrånvaron 3,91%, vilket var en ökning från 2,39% året innan. Denna ökning bedöms 
sammanhänga med pandemin. Första tertialet 2021 var korttidsfrånvaron för förvaltningen som helhet 3,64%. Högst 
sjukfrånvaro var det i förskolan; 5,85% (en ökning med 0,35% jämfört med 2020), följt av grundskolan på 4,09% (en 
minskning med 0,21% jämfört med 2020). 
 
Ett antal yrkesgrupper har en korttidsfrånvaro på mer än 5,5%. Av de större yrkesgrupperna gäller det förskollärare, 
barnskötare, stödassistenter samt bibliotekarier. Detta speglar till stor del att vissa personalgrupper inte haft möjlighet 
att arbeta på distans under pandemin. 
 
Hur sjukfrånvaron kan komma att utvecklas under året är svårbedömt och beror till stor del på hur pandemiläget 
utvecklas. Både förskolan och grundskolan arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron. 
 
 

 

3.1 1. Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 

Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt, professionalitet 
(ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans statliga uppdrag. 

Mått Kommentar 

 Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens 
värdegrund öppenhet, respekt och professionalitet 
(ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans 
statliga uppdrag. Genom lärplattformar och 
utvecklingssamtal underlättas kommunikation mellan 
hem och skola/ förskola. Det genomförs också enkäter 
med vårdnadshavare. 
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3.2 3. Verka för tillämpning av FN:s 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 

Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden valt att 
integrera i den övergripande strategin att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero 
och förbättrade studieresultat. Under den har nämnden även gett ett politiskt uppdrag om lärande för 
en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s globala mål, samt kommunens miljömål. 
Samtliga verksamhetsområden organiserar stöd och samarbetsformer kopplat till lärande för en 
hållbar utveckling. 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

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

Under perioden har förvaltningen deltagit i seminarier, 
ledda av ÖK idés processledare, om en revidering av 
överenskommelsen mellan kommunen och idéburen 
sektor. En reviderad överenskommelse "ÖK idé" väntas 
gå upp för beslut i kommunfullmäktige under 2021. 
Handläggningsordningen för IOP står också under 
revidering.  

 

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

Under perioden har en organisation utformats, där en 
arbetsgrupp med utredare från Kultur och fritid 
(projektledare), bibliotekschef samt kvalitetsstrateg från 
Barn och utbildning ingår. Det har också utsetts en 
referensgrupp med representanter från folkbibliotek och 
skolbibliotek. En tidplan för att ta fram den reviderade 
biblioteksplanen har gjorts och ett uppstartsmöte med 
utvärdering av den tidigare planen hållits med 
arbetsgrupp och referensgrupp.  Arbetet kommer att 
inledas med workshops för omvärldsbevakning och 
samsyn och under sommaren planeras förslaget på 
biblioteksplan skrivas fram.  

 

Mått Kommentar 

 Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska 
öka 

I dagsläget finns inte resultat nedbrutet på förvaltning på 
grund av systembyte. Detta beräknas få en lösning inom 
kort. Kommunens totala ekovärde har minskat marginellt 
till strax under 30%. Barn och utbildning köper in 
ekologiska livsmedel i så hög grad som är möjligt utifrån 
rådande avtal. 

 

3.3 4. Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 
fått i uppdrag att tillsammans arbeta med 

Barn och utbildningsnämnden och dess förvaltning 
inväntar ledning från kommunstyrelsen. Inom samtliga 
verksamhetsformer arbetas det aktivt med att förbättra 
trygghet och studiero.  
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Politiska uppdrag Kommentar 

trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 4) 

 

3.4 5. Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt   gemensamt 
förebyggande arbete 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

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

I detta uppdrag inväntar Barn- och utbildningsnämnden 
och dess förvaltning ledning av kommunstyrelsen. 

Grundskolans drogförebyggande samordnare samverkar 
med flera andra förvaltningar, polisen och UMO för att 
sprida kunskap till vårdnadshavare, skolpersonal och 
elever genom att anordna föreläsningar och skicka ut 
information. Samordnare ingår i “Fokusgrupp droger”, 
Unga i fokus, Fryshusets satsning samt den arbetsgrupp 
som bildats för organisering förbättrad samordning av det 
drogförebyggande arbetet. 

Gymnasieskolans drogförebyggande samordnare 
fortsätter våren 2021 med Drogsmart för årskurs ett, för 
tillfället digitalt. Elever i årskurs två har deltagit i en enkät 
som ligger till grund för FoU-rapporten ”Vilken inställning 
har unga i Uddevalla kommun till cannabis”. Där framkom 
att unga inte fått kunskap om narkotika i skolan, vilket har 
påbörjats via Drogsmart. Inom ramen för Drogfri ungdom 
arrangeras föreläsningar för föräldrar och andra viktiga 
vuxna om unga och narkotika i Uddevalla. Arbetet med 
drogtestning, kontakt med behandlare och samverkan 
med polisen fortsätter. 
 
Vuxenutbildningen har upprättat en drogpolicy och 
handlingsplan vid misstanke om drogpåverkad elev, som 
personal och elever känner till. Under mars har 
rektorerna på APT haft genomgång med temat alkohol, 
droger och tobak samt verksamhetsspecifika rutiner. 

 

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

Barn och utbildningsnämnden och dess förvaltning 
inväntar ledning från kommunstyrelsen. 

 

3.5 6. Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat 
genom en utökad digitalisering 

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

 

Politiska uppdrag Kommentar 

 

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

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, 
därför strävar kommunen efter att erbjuda alla anställda 
heltid, med hållbara scheman för en bättre arbetsmiljö 
och där deltid kan vara en möjlighet. På Barn och 
utbildningsförvaltningen är 92% (1811/ 1960) av de 
tillsvidareanställda också anställda på heltid. 

 

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

Arbetsgruppen för tidiga insatser i samverkan, med 
deltagare från grundskolan och socialtjänsten, har under 
ledning av styrgruppen (avdelnings- och sektionschefer 
på båda förvaltningarna samt elevhälsan) definierat de 
bärande ramarna för genomförande av projektet. 
Rekrytering av projektledare är avslutad och rekrytering 
av övriga tjänster pågår. Arbetsgruppen har påbörjat 
implementeringsarbetet på de två pilotskolor där det 
operativa utvecklingsarbetet ska påbörjas. Satsningen på 
att vidareutveckla mobila team är delfinansierad av 
hälsopolitiska rådet. 

 

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

Arbetet som görs inom ramen för denna strategi spänner över flera av kommunfullmäktiges 
övergripande strategier. God utbildning lägger grunden för Uddevalla kommun som en självklar 
tillväxtmotor och ett mer tryggt och hållbart Uddevalla. Barn- och utbildningsnämndens fokus på 
lärande för hållbar utveckling bidrar till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. 
 
Barn och utbildning har under perioden fortsatt arbetat för ett helhetsgrepp kring barnens/ elevernas 
hela skolgång, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildning; ”alla har del i studentmössan”. Det 
systematiska kvalitetsarbetet för höjda kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero innefattar 
återkommande resultatdialoger på alla nivåer inklusive med nämnden. Arbetssättet borgar för bättre 
analys, mer träffsäkra insatser för ökad måluppfyllelse, utveckling av arbetssätt samt bättre 
samutnyttjande av gemensamma resurser. 
 
Barn- och utbildningsnämnden arbetar för resurseffektiva och flexibla arbetssätt inklusive 
digitalisering och automatisering. Coronapandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar 
för undervisning som alternativ eller komplement till skolförlagd verksamhet. 
 
För att säkra kompetensförsörjningen och upplevas som en attraktiv arbetsgivare sker 
partsgemensamt utvecklingsarbete. Fokus är här på lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, 
rekrytering och arbetsmiljö. 
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Nämndsstrategier Kommentar 

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

Samtliga verksamhetsområden vittnar om att nämndens 
SKA-modell är väl inarbetad och att strukturen för den 
har blivit tydligare. Den röda tråden från barns och 
elevers situation och resultat till beslut om och 
genomförande av åtgärder på olika nivåer i styrkedjan 
har blivit allt lättare att urskilja. Kopplingen mellan 
dokumentation, resultatdialoger, åtgärder och uppföljning 
har blivit tydligare, men är samtidigt föremål för ytterligare 
förbättringar och justeringar i flertalet verksamhetsformer. 
Det pågår exempelvis översyn av årshjul, nyckeltal, 
modeller för att följa upp trygghet och studiero samt vad 
som ska analyseras och planeras på vilken nivå. 
 
På förvaltningsledningsnivå pågår arbetet för ett mer 
ändamålsenligt och samordnat SKA-arbete utifrån ett 
helhetsperspektiv. Exempelvis omfattar det att åtgärder 
efter dokumentation och analys även kan vidtas på 
förvaltningsledningsnivå eller i samverkan mellan 
verksamhetsområden, att formerna för dokumentation 
ses över och att kartläggningar görs av valda delar i 
verksamheternas ska-arbete. Nämndens roll i SKA-
arbetet har stärkts genom att resultatdialoger lett till nya 
uppdrag. Utvecklingsområden är formerna för 
resultatdialog med nämnden och att klargöra hur behov 
av stöd från huvudman kan formuleras på olika nivåer i 
styrkedjan. 

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. 

Implementering av ny förvaltningsgemensam 
förstelärarorganisation är påbörjad. Grundskolans 
ledningsorganisation har omorganiserats under en 
provperiod, och nu planeras en permanentning. Det har 
genomförts lovskola och eftermiddagsundervisning inom 
gymnasieskolan och testats olika modeller för 
kombination av distans- och fysisk undervisning i alla 
verksamhetsformer med betyg. Automatisering och 
utveckling av e-tjänster pågår inom flera 
verksamhetsformer. Analyskapaciteten har stärkts inom 
samtliga verksamhetsformer, både genom ny teknik och 
ett mer systematiskt kvalitetsarbete. Exempelvis 
utvecklas analysen av elevers progression under 
pågående utbildning. 
 
Distansundervisningen har lett fram till ökad kompetens 
inom digitala metoder, både bland personal och elever i 
grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Den har 
medfört såväl positiva effekter såsom större transparens 
och likvärdighet i undervisningen, möjligheter att spela in 
delar av lektioner och individualiserat stöd, som negativa 
effekter såsom bekymmer med bristande studiero och 
motivation, otillräckligt stöd och oro för ökad psykisk 
ohälsa hos högstadieelever. Fjärrundervisning i 
modersmål är igång i stor omfattning och säljs även till 
andra kommuner. 

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

Förvaltningen har fortsatt det partsgemensamma arbetet i 
enlighet med det centrala avtalet HÖK-18. Arbetet har 
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förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att 
kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag. 

fokuserats på följande fyra områden: Lärares arbetstid, 
organisation och arbetssätt, rekrytering samt arbetsmiljö. 
En ny förvaltningsgemensam förstelärarorganisation har 
under perioden förhandlats och är nu i 
implementeringsfas. 
 
Grundskolan har på förvaltningens uppdrag skapat en 
intern skolledarutbildning; "Morgondagens ledare". Den 
startade under T3 2020 med 16 lärare från förskola, 
grundskola, gymnasium och vux och pågår, men är 
försenad på grund av pandemin. 
 
Satsningen i samarbete med Högskolan Väst på AIL 
(arbetsintegrerad lärarutbildning) har fortsatt. 
Innevarande läsår arbetar 13 lärarstudenter i 
grundskolans enheter samtidigt som de studerar på 
Högskolan Väst, mot lön och studielön. Syftet är att göra 
det mer attraktivt att bli lärare. Uddevalla är den kommun 
som tagit emot flest AIL-studenter i regionen. 
Pandemin har inneburit vissa svårigheter att på ett fullgott 
sätt introducera nyanställda. Introduktionsprogram 
systematiseras nu. 
 
Inom gymnasieskolan har riktlinjer för lärares 
tjänstefördelning omarbetats tillsammans med fackliga 
parter. Mall för fördelning av ansvarsområden utöver 
undervisning är framtagen. En rutin för samtal mellan 
rektor och anställd inför tjänsteplanering, med hänsyn till 
arbetsmiljö och uppgifter, ska verkställas läsåret 2021–
22. Det arbetas med att skapa en mer gemensam 
mötesstruktur inom gymnasieskolan. En utvärdering av 
administrativt arbete tas också fram partsgemensamt. 
 
Förskolan har fokus på arbetsmiljö och pedagogisk 
utveckling och utvecklingsenheten stöttar enheterna med 
kompetensutveckling, handledning och konsultation. 
Tillgång till ett flertal specialkompetenser möjliggör stöd i 
vardagen. 
 
Vuxenutbildningen planerar att se över 
kunskapsbedömningar i ansökningsprocessen i syfte att 
säkerställa elevers behörighet till utbildningar. Detta 
medför en minskning av lärarnas administrativa börda. 

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

För att påskynda utvecklingen av en lokalförsörjning i 
balans har Uddevalla kommun ingått avtal med Hemsö 
som extern partner, bland annat kring byggnation och 
hyresavtal av grundskola och förskola i Ljungskile. Detta 
ökar möjligheterna att få lokaler anpassade till 
verksamheternas behov i området, i enlighet med 
fastställda tidplaner. På totalen finns dock fortsatt stora 
utmaningar kopplat till lokalförsörjning. 
 
Inom uppdraget att utreda ökad likvärdighet i grundskolan 
har ett underlag tagits fram, som visar hur förändrade 
upptagningsområden samt kapacitetsmått per skola kan 
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bidra till ett mer ändamålsenligt resursutnyttjande och en 
ökad likvärdighet. Pågående arbete med en geografiskt 
samlad särskola samt arbetet med att fasa ut verksamhet 
i provisoriska lokaler fortsätter. Hänsyn behöver även tas 
till evakueringsbehov inför kommande renoveringar och 
nybyggnation. I Forshälla väntas idrottshallen vara 
otillräcklig för undervisningsbehoven, då skolan från 
hösten 2021 återfår tidigare utlånade lokaler. 
Verksamheten behöver planera för att viss del av 
undervisningen förläggs utomhus. 
 
Vuxenutbildningen har under perioden sagt upp ett 
våningsplan med anledning av budgetåtgärder som 
innebär färre utbildningsplatser. Samutnyttjande av 
lokaler och viss utrustning sker med gymnasiet, vilket 
planeras att utökas ytterligare. Lokalbeläggningen är 
ca 90% och lokalerna utnyttjas även kvällstid. 
 
Förskolan har genom nybyggnation (Sundstrand och 
Söndagsvägen) i stort sett behovet av förskoleplatser 
tillgodosett för kommunen som helhet även om lokala 
avvikelser förekommer. Några enheter är i akut behov av 
ersättningslokaler. 
 
En revidering av befolkningsprognos har påverkat 
lokalprogrammets utformning för gymnasieskolan. 
Nuvarande beräkningar visar på en omfattande ökning av 
Uddevallas egna elever fram till 2028. 
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 Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen 
av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, trygghet och 
studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt 
vilka åtgärder och insatser som formulerats ska framgå. 
Uppföljning och utvärdering av insatser ska rapporteras. 
Om behov finns av stöd från huvudmannen för att 
åtgärda ett problem som identifierats i det systematiska 
kvalitetsarbetet ska detta framgå. 

I februari hölls resultatdialog med nämnden, där 
förvaltningens systematiska kvalitetsarbete för 2020 
behandlades. Måtten gällande studieresultat visar ingen 
klar trend på lång sikt, medan måttet för trygghet och 
studiero har utvecklats negativt. 
 
Nämnden gav i oktober 2020 i uppdrag att inom ramen 
för SKA-arbetet utreda gemensamma anställningsformer 
för grundskolan och gymnasiet, utreda alternativa 
studievägar inom gymnasieskolan, ta fram en 
verksamhetsövergripande handlingsplan gällande 
språkinsatser med svenska som huvudspår, samt att ta 
fram en riktad handlingsplan för att höja 
kunskapsresultaten på Ramnerödsskolan till en nivå 
motsvarande rikssnittet för högstadieskolor till 
vårterminen 2022. Arbetet med förvaltningsgemensam 
språkplan har inletts. Det pågår också en utredning om 
ökad likvärdighet i Uddevallas grundskolor genom 
förändrad skolstruktur, som anknyter till uppdraget att 
höja kunskapsresultaten. Arbetet med implementering av 
ny förstelärarorganisation för hela förvaltningen pågår. 
 
Analysen på förvaltnings- och verksamhetsnivå behöver 
utvecklas för att förstå trender, samband och orsaker och 
möjliggöra ändamålsenliga insatser för förbättrad 
måluppfyllelse, trygghet, studiero och likvärdighet. 
Införande av beslutsstödet kommer att bidra till detta. 
Hanteringen av gemensamma utmaningar behöver också 
utvecklas. 
 
Respektive verksamhetsform tar fram åtgärdsplaner 
utifrån nulägesanalyser. Förskolan ser behov av att 
stärka barns inflytande och delaktighet genom bland 
annat arbete med normer, integritet, kommunikation och 
språk. Utveckling av gemensam barn- och kunskapssyn 
bland personal, liksom språkutvecklande arbets- och 
förhållningssätt, behöver fortsatt stärkas genom 
kompetensutvecklingsinsatser samt implementering av 
språkplan. Inom grundskolan fortgår utvecklingsarbete i 
svenska som andraspråk och matematik. Det pågår 
också utveckling av grundskolegemensam elevenkät, 
justering av nyckeltal och systematiskt kvalitetsarbete 
samt insatser för elever i behov av stöd. Nya insatser 
behöver ha fokus på elevgruppers kunskapsprogression. 
Det finns fortfarande brist på ändamålsenliga lokaler. 
Gymnasieskolans pågående insatser är utveckling av 
lärmiljöer i skolhusen, främjande av närvaro och 
förebyggande av avhopp, uppföljning under pågående 
utbildning genom identifiering av kurser som ofta ger F, 
prognos för gymnasieexamen samt fastställande av 
nyckeltal per årskurs. Våren 21 planeras utökad studietid 
för samtliga elever som inte bedöms nå 
gymnasieexamen, med prioritering av årskurs 3. Insatser 
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som lovskola, eftermiddagskurser, utökad 
undervisningstid och handledning är aktuella. 
Vuxenutbildningen ser behov av att undersöka möjliga 
insatser för ökad progression och kortare tid inom sfi, 
samt undersöka möjligheten att införa standardiserad 
kunskapsbedömning för antagning till yrkesutbildningar. 
Pågående insats är också skrivande inom sfi för att 
förbättra resultat på nationella prov. 
 
Behov av stöd från huvudman som uttrycks är, från alla 
skolformer med betyg, eventuella extra kompensatoriska 
insatser som kan behöva göras på grund av 
distansundervisningens konsekvenser. Gymnasieskolan 
ser också ett behov av stöd för att kunna ge likvärdigt 
studiestöd till elever i behov av det, till exempel genom 
socialpedagog och elevassistenter. 

 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 och 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans 
med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 
skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars 
välbefinnande (KF ÖS 4) 

Ett arbete har påbörjats för att kartlägga 
Tureborgsområdets historik, nuläge och framtida behov. 
Grundskolan representeras av rektor på Äsperödsskolan 
och enhetschef för elevhälsan. De har informerats om 
utvecklingsarbetet och fått möjlighet att delge sitt 
perspektiv, vilket visar på stora framtida behov av stöd för 
barn och unga som växer upp i området med svårigheter 
både socialt och kunskapsmässigt. 
 
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram ett 
mått på ungas välbefinnande, utifrån den elevhälsoenkät 
som genomförs i samband med hälsosamtal i årskurs 4 
och 8 i grundskolan samt årskurs 1 på gymnasiet.  

 

 Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer 
utbildningen bidrar med för att bedriva undervisning som 
främjar en hållbar utveckling utifrån skolans 
styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål som är 
relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 och 
2. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad behöver 
utvecklas? 

Samtliga verksamhetsområden organiserar stöd och 
samarbetsformer kopplat till lärande för en hållbar 
utveckling. Skolans styrdokument, kommunens miljömål 
1; om att inspirera och motivera till en hållbar utveckling, 
samt miljömål 2; om att underlätta resurssnål 
konsumtion, minska resursanvändning och 
kemikalieanvändning, samt målen i Agenda 2030, är 
vägledande för detta arbete. Uppdraget ska också 
harmoniera med nämndens uppdrag om systematiskt 
kvalitetsarbete. Det finns en insikt i verksamheterna om 
att hållbar utveckling behöver genomsyra all 
undervisning. 
 
Förskolan har införlivat arbetet med lärande för hållbar 
utveckling i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete, 
genom exempelvis arbetet med barns integritet, 
måltidspedagogik, återbruk och språkutvecklande 
arbetssätt. Grundskola, grundsärskola och fritidshem 
fokuserar på att skapa handlingskraft och framtidstro hos 
eleverna bland annat genom formativt arbetssätt med 
ökad delaktighet, arbete med de globala målen, 
normkritiskt förhållningssätt, samt tematiskt arbetssätt 
med exempelvis allemansrätt och återvinning. Det 
normkritiska perspektivet behöver utvecklas för att alla 
ska få samma möjligheter. Ett flerårigt projekt kring 
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våldsprevention har påbörjats i fritidshemmen. 
Förhållningssättet har bidragit till ökad trygghet i 
elevgrupperna. Distansundervisningen på 
gymnasieskolan har gjort det svårare med ett samlat 
grepp kring Lärande för hållbar utveckling. Fokuset blir 
inte alltid tydligt för eleverna. Genom 
distansundervisningen pekas möjliga vägar att både 
studera och arbeta med ett minskat resande och kanske 
också minskad lokalanvändning i samhället. Det arbetas 
olika med hållbar utveckling beroende på program, men 
överlag tas ett steg ifrån temadagar till kontinuerlig del av 
undervisningen. Det kräver en ökad tydlighet om syftet 
med att till exempel arbeta med produktval eller 
källsortering. På vuxenutbildningen arbetar gruppen för 
hållbar utveckling för att få in perspektivet hållbar 
utveckling i undervisningen. Som stöd har ett årshjul 
upprättats, med fyra teman: värdegrund, konsumtion, 
Vuxrundan och Håll Sverige Rent. Diskussioner, rollspel, 
filmer, gäster med specialkunskap med mera används i 
undervisningen. Ekologiska livsmedel köps i möjligaste 
mån in till caféet och restaurangen. Ett 
utvecklingsområde är att verksamheten säkerställer att 
information om och perspektiv på hållbar utveckling 
integreras i alla utbildningar. 
 

 

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

Barn- och utbildningsförvaltningen är i en utvecklings- 
och införandefas av beslutsstödet. Ett nytt 
elevadministrativt system är under implementering och 
beräknas vara i drift i alla delar av förvaltningen under 
höstterminen 2021. Det ska innehålla en modul för 
frånvaroregistrering. En ny förvaltningsgemensam 
lärplattform är under upphandling, med förhoppning att 
kunna tas i bruk under året. Om möjligt kommer 
frånvaroregistrering hanteras via lärplattformen. 
 
Samtal via Teams mellan barngrupper på olika förskolor 
har varit lyckosamt. IKT-guider på förskolorna har 
fokuserat på språkutvecklande arbetssätt och digitala 
verktyg. Rektorer har träffats kring att leda digitalisering 
och har tillsammans med IKT-guider gjort en 
nulägesanalys över digitalisering i förskolan. Där 
kompetensutveckling har genomförts, har användning av 
digitala verktyg ökat. 
 
Försök med tvåfaktorsinloggning för att undvika mobilt 
Bank-id har prövats inom grundskolan. Det 
rekommenderade MS Authenticator har ännu inte nått full 
funktionalitet. Automatiseringsprojektet på Linnéaskolan 
har därför tillfälligt pausats. Fjärrundervisning i 
modersmål som startades under 2020 fortsätter. Syftet är 
att öka andel behöriga lärare, skapa större hållbarhet i 
elevgruppernas sammansättningar ur ett ekonomiskt 
perspektiv samt att utveckla samarbetet kring 
modersmålsundervisning med andra kommuner. Arbetet 
har visat en starkare utveckling än förväntat och idag 
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säljs fjärrundervisning i modersmål till flera andra 
kommuner. 
 
Gymnasieskolan har i hög grad haft digital 
distansundervisning under perioden. Google breakout 
rooms har möjliggjort fler lärare inom 
gymnasiegemensamma ämnen och mer flexibla 
arbetssätt, med exempelvis enskild handledning under 
pågående lektion. Inspelade lektioner, ”distanskit” för 
lärare, digitala läromedel och interaktiva funktioner bidrar 
till utveckling. Projektet Automatiserad 
närvaroregistrering har tvingats pausa under 
distansundervisningen. Det senaste tillskottet av e-
tjänster inom gymnasieskolan gäller digital signering av 
anställningsbeslut. Rektorerna kommer att föreslå 
ytterligare övergång till digital signering, exempelvis kring 
arbetsplatsförlagt lärande (APL). 
 
Inom Vuxenutbildningen har pandemin och 
distansundervisningen lett till ökad digital kompetens hos 
både personal och elever, vilket bland annat en enkät till 
lärarna har visat. Kunskapsbedömningar i 
ansökningsprocessen planeras att ses över i syfte att 
effektivisera lärares arbete och att säkerställa elevers 
behörighet till utbildningar, via digitala, självrättande prov. 
Breakout rooms har också börjat användas för en mer 
flexibel och dynamisk undervisning på distans. En 
arbetsgrupp har systematiskt arbetat med IKT-strategin 
och genomfört utbildningsinsatser. 
 

 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 
2020–2022 fått i uppdrag att rekrytera fler lärarassistenter 
(KF ÖS 7) 

Detta uppdrag anses fullgjort och implementerat efter att 
lärarassistenter anställts inom grundskola, 
gymnasieskola och vuxenutbildning. Uppdraget har 
godkänts för avslut i uppsiktsplikten 21-04-14.  

 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 
och 2021–2023 fått i uppdrag att i samverkan med övriga 
nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för 
alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har 
fått uppdraget att leda detta arbete (KF ÖS 6) 

Förvaltningsledningens lokalplanerare deltar i samtliga 
kommungemensamma möten i lokalförsörjningsgruppen. 
I denna grupp tas behov och förutsättningar upp och 
möjligheter till samverkan ses över. Barn- och 
utbildningsnämndens behov av att renovera och i vissa 
fall bygga nya skolor har kommunicerats här.  

 

Mått Kommentar 

 Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng, ska 
öka 

Årskull 2005 har under läsåret haft stora insatser för att 
höja behörigheten till gymnasiet. Kommunens 7–9-skolor 
har tagit fram lokala handlingsplaner för särskild stöttning 
av årskullen. Under grundskolans fjärrundervisning 
vårterminen 2021, har årskullen prioriterats och haft 
skolförlagd undervisning förutom två veckor efter 
sportlovet. Dessa insatser är även tänkta att påverka 
meritmedelvärdet genom fler godkända betyg. Årskull 
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2005 har legat under samtliga andra årskullars resultat 
sedan HT i åk7. De har nu ett meritmedelvärde för 
höstterminen i åk 9 på 204,3, vilket endast är 2 poäng 
efter årskull 04:s meritmedelvärde för höstterminen i åk9.
 
De senaste två åren har meritmedelvärdet för de som 
gått i årskurs nio i genomsnitt ökat med 5,1% från 
hösttermin till vårtermin. Att uppnå målsättningen för 
måttet; att meritmedelvärdet skall öka från förra årets 
218,8 poäng, är inte troligt men inte helt omöjligt. En mer 
realistisk prognos, baserad på ovanstående, är ett 
resultat på cirka 215 poäng. 
 
 

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

Höstterminens resultat indikerar att knappt 73% av 
eleverna blir behöriga till gymnasiet (minst yrkesprogram) 
inför läsåret 21/22. Detta är en betydlig (men väntad) 
försämring i förhållande till föregående läsår. 
Åtgärdsplaner för årskurs 9 har gjorts och är under 
implementering, men ser inte ut att räcka för att vända 
trenden. Det är troligt att coronapandemin har haft en 
betydande påverkan på förutsättningarna att 
implementera förbättringsinsatser. 
Det är stor diskrepans mellan Ramnerödsskolans och 
övriga högstadieskolors prognos för behörighetsgrad. 
Endast 37% i årskurs 9 på Ramnerödsskolan bedöms 
klara behörigheten till gymnasiet. Däremot har årets 
årskurs 8 bättre prognosticerad behörighet till gymnasiet.
 
Nuvarande årskurs 9, årskull 2005, hade vid första 
betygstillfället HT åk 6 en behörighet på 69,6%. Det var 
12,8 procentenheter lägre än föregående åk 6, årskull 
2004. Den stora skillnaden mellan årskull 2005 och 
övriga årskurser identifierades efter terminsbetyget 
HT2019. Stora insatser har genomförts under 
innevarande läsår. Den nedåtgående trenden för årskull 
2005 vände i och med terminsbetyget HT2020 då 
årskullen nådde en behörighet på 72,6%, endast 5,9 
procentenheter lägre än årskull 2004. 

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

Risk finns att detta mål inte nås utifrån hög andel 
distansundervisning för gymnasieskolan. Kartläggning 
görs på varje rektorsenhet. 
 
Uddevalla Gymnasieskola kommer under våren 
genomföra insatser med målsättning att erbjuda samtliga 
elever som inte utifrån nulägesbedömning anses nå 
gymnasieexamen utökad studietid. Insatserna sker såväl 
inom som utanför läsåret. 
 
Prioriterade elever är de elever inom åk 3 som riskerar att 
inte nå gymnasieexamen. Därefter kan insatser göras för 
elever inom åk 1 och 2 som inte har godkända betyg eller 
där det saknas underlag för att sätta betyg. För elever 
inom åk 1 och 2 planeras särskilda insatser from HT 21.
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Mått Kommentar 

 

 Elevers trygghet och studiero ska öka Utvecklingsarbete pågår inom samtliga 
verksamhetsformer för att förbättra arbetet med och 
därmed resultatet för trygghet och studiero. Översyn och 
förändring av enkäter görs och analys utifrån underlag 
utvecklas. Nya siffror för måttet kommer först efter 
vårterminen 2022, men det kommer att finnas interna 
underlag varje läsår. 
 
Förskolan arbetar med att komplettera barnintervjuer 
med observation. Barnintervjuer görs även i samband 
med boksamtal. Ett utvecklingsarbete görs för att lyfta 
barns röster och stärka barns inflytande i arbetet med 
trygghet och likabehandling. 
 
Inom gymnasieskolan har hög andel distansundervisning 
inneburit att trygghet samt studiero varit svårt att följa upp 
och säkerställa. Uppföljning har gjorts kring 
distansundervisningens genomförande. För enskilda 
elever i behov av det, har det funnits möjlighet att vara i 
skolan. 
 

 Behöriga pedagoger ska inte minska Måttet avser andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen, grundskola, avser läsår och mäts i 
oktober. Inga nya siffror finns att redovisa. 
 
Arbete pågår för att vara en attraktiv arbetsgivare genom 
bland annat partsgemensamt arbete utifrån avtalet 
HÖK18 kring lärares arbetstid, organisation och 
arbetssätt, rekrytering samt arbetsmiljö. Det satsas på 
arbetsintegrerat lärande för studenter, anställning av 
lärarassistenter och utveckling av försteläraruppdragen i 
alla verksamhetsformer. En förvaltningsgemensam intern 
skolledarutbildning genomförs av grundskolan. Förskolan 
fokuserar på arbetsmiljö och pedagogisk utveckling, samt 
stöttar enheterna med en rad kvalificerade 
stödfunktioner. Vuxenutbildningen strävar efter att lyfta 
bort administrativa uppgifter från lärarna. 
Gymnasieskolan har underlättat en hög grad av 
distansarbete, vilket lyfts fram som viktigt för personalen i 
resultatdialogerna. 

 Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka Realiseringsgraden är enligt prognos 83,5 % av 
helårsbudgeten för investeringar. T1 hade 19,1% av 
helårsbudgeten realiserats, vilket motsvarar 22,9% av 
helårsprognos. Investeringar på Ramnerödsskolan, 
Skansens förskola samt Killingens förskola har påbörjats 
och beräknas löpa enligt plan under året. Om- och 
tillbyggnad på Äsperöds förskola beräknas starta och 
löpa enligt plan. Investeringar i förskolor på Dalaberg 
samt Bokenäs beräknas inte realiseras i någon större 
utsträckning under året. 
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3.7 8. Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller 
utbildning 

Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden valt att 
integrera i den övergripande strategin att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero 
och förbättrade studieresultat. I det systematiska kvalitetsarbetet sätter nämnden samt 
förvaltningens verksamheter mål och nyckeltal, som bland annat innefattar elevers fullföljande av 
utbildningar (behörighet till gymnasiet, gymnasieexamen inom 4 år, behörighet till högskolestudier 
mm) och andel som är i studier eller arbete efter avslutad utbildning.  

 

3.8   Övriga övergripande strategier  

- Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 
- Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 
- Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende och 

turism 
- Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 

 


