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1(3) 

2019-09-09  
 

 

 

 
 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 19 september 2019 kl. 08:30
  
Ordförande Roger Ekeroos
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson
 
 
 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr BUN 295540  
 
I tur att justera: Veronica Vendel (S) 
Beräknad tid för justering: Tisdagen den 24 september 2019

 

2.  Information till nämnd 2019-09-19 
Dnr BUN 2019/00013  
 

1. Resultatdialog SKA   
 
  

2. Redovisning av arbetet med kö och placering i förskoleverksamhet 
 
 
 

3. Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen 
samt ärenden från BEO och Skolinspektionen vt. 2019 

 
4. Tillsynsrapport vt 2019 

 
 
 

5. Delårsrapport T2   
 

 
 
 
08:40-10:30 
Utredare 
 
10:30-11:00 
Verksamhetschef 
förskola  
 
11:00-11:40 
Administrativ chef  
 
11:40-12:00 
Administrativ chef  
Utredare  
 
13:00-14:00 
Controller 
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2019-09-09  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2019-09-19 
Dnr BUN 2019/00014  

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- Lägesrapport e-sport  

  

2. Lokalfrågor     

 

 

3. Inspektionsärenden    

 

 

 

14:50-15:10 

Förvaltningschef  

 

15:10-15:40 

Lokalplanerare  

 

15:40-15:50 

Administrativ chef 

4.  Information - Ordförande 2019-09-19 
Dnr BUN 2019/00015  

 

1. Ordförande informerar  

 

Beslutsärenden kl. 14:00-14:30 

 

 

 

15:50-16:00 

5.  Uddevalla gymnasieskolas preliminära utbud 2020/2021 
Dnr BUN 2019/00884  

Verksamhetschef 

gymnasieskola  

6.  Beslut om mål för hållbar utveckling  
Dnr BUN 2019/00885  

Metodutvecklare  

7.  Redovisning av arbetet med kö och placering i förskoleverksamhet 
Dnr BUN 2019/00818  

Verksamhetschef 

förskola  

8.  Delårsrapport augusti 2019 Barn och utbildningsnämnden 
Dnr BUN 2019/00023  

Utredare  

9.  Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen 

samt ärenden från BEO och Skolinspektionen vt. 2019 
Dnr BUN 2019/00918  

Administrativ chef  

10.  Tillsynsrapport vårterminen 2019 
Dnr BUN 2019/00771  

Utredare  

11.  Beställning av förstudie gällande Herrestadsskolans lokaler  
Dnr BUN 2019/00953  

Utredare  

12.  Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2020 
Dnr BUN 2019/00920  

Nämndsekreterare  

13.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-09-19 
Dnr BUN 2019/00002  

Nämndsekreterare 
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Föredragningslista Föredragande 

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

känner sig kränkt 2019-09-19 
Dnr BUN 2019/00034  

Nämndsekreterare 

15.  Övriga frågor 

Dnr BUN 266962  
 

 

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

gruppledare. 

 

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

hygienartiklar. 

 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr BUN 295540   1 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 
Sammanfattning 
Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är 
Veronica Vendel (S). Beräknad tid för justering är tisdagen den 24 september. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
  
att välja Veronica Vendel (S) till justerande samt  
  
att justering äger rum tisdagen den 24 september 2019 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr BUN 2019/00013  2 

Information till nämnd 2019-09-19 
 

1. Resultatdialog SKA   
  

2. Redovisning av arbetet med kö och placering i förskoleverksamhet 
  

3. Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen samt ärenden 
från BEO och Skolinspektionen vt. 2019 
 

4. Tillsrapport vt 2019 
  

5. Delårsrapport T2   

 
 



 

 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1)

2019-09-09 Dnr BUN 2019/00013

  
 

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

 

Information till nämnd 2019-09-19 
 

1. Resultatdialog SKA   
 

2. Redovisning av arbetet med kö och placering i förskoleverksamhet 
 

3. Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen samt ärenden 
från BEO och Skolinspektionen vt. 2019 
 

4. Tillsynsrapport vt 2019 
 

5. Delårsrapport T2    
      
 
   
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr BUN 2019/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2019-09-19 
 

1. Förvaltningschefen informerar  
- Lägesrapport e-sport  

  
2. Lokalfrågor     

  
3. Inspektionsärenden    

  
  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-09-09 Dnr BUN 2019/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2019-09-19 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- Lägesrapport e-sport  

 

2. Lokalfrågor    

 

3. Inspektionsärenden     

      

 

   
 



UDDEVALLA KOMMUN
Barn och utbildning

2019‐02‐26

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

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

Rapport arbetsmiljö Bokslut 2018 med 
verksamhets-
berättelse

Budgetdialog    2020-
2022

Delårsbokslut TI 2019 Internkontroll-rapport 
2019 -deluppföljning 

Rapport arbetsmiljö Delårsbokslut TII 
2019

Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 

Internkontroll-rapport 
2019       och plan 
2020

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

Rapport om 
skolplaceringsproces
sen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud 2020/2021

Styrkort BUN - 
justering av uppdrag 
och målnivåer 

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

Bokslut ekonomi 
(delrapport)

Verksamhets-
berättelse med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd 

Ekonomisk 
uppföljning jan-febr

Drogförebyggande 
arbete 

Delårsrapport T1 med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd

Lärande för hållbar 
utveckling och ISO 
14001 

Controllerrapport 
Central

Delårsrapport TII 
med resultatdialog 
SKA FVL-nämnd

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

Controllerrapport och 
ekonomisk 
uppföljning jan-okt

Kommunens 
aktivitetsansvar

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

Information om 
skolaplaceringsproce
ssen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud

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

Lokalbehov kopplat 
till befolknings-
prognos

Måltidsrapport

Rapport arbetsmiljö

Budgetdialogsmöte 7 
mars 13:00-16:00

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

13 februari 
utbildningsdag bun

ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN   2019

2019

Informationsärenden

Arbetsmöten

Utbildningsdagar



 

Skrivelse  
Barn och utbildning 

1(4) 

2019-09-19 Dnr BUN 2019/00028 

 

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2019 

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2019:443 - Beslut att 

överlämna anmälan mot Sommarhemsskolan 

7-9 till Uddevalla kommun (BUN 

2019/00137) 

2019-01-22 – Beslut att 

överlämna anmälan till 

Uddevalla kommun – svar senast 

2019-02-22 

2019-02-21 – yttrande skickas 

med beslutsjournal 

2019-03-20 – Begäran om 

komplettering 

2019-03-26 – komplettering 

skickas 

2019-03-29 – Beslut om 

föreläggande att vidta åtgärder – 

svar senast 20 maj 

2019-05-17 – Komplettering 

skickas 

2019-05-24 – begäran om 

komplettering – svar senast 10 

juni. 

2019-06-28 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2019-05-31 – Komplettering 

skickas  

Skolinspektionen 2019:1094 - Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan mot 

Västerskolan (BUN 2019/00246) 

2019-02-21 – Begäran om 

yttrande – svar senast 2019-03-

20 

2019-03-20- yttrande skickas 

2019-07-03 – Beslut om 

föreläggande att vidta åtgärder 

Svar senast 31/10 

2019-06-10 – Komplettering 

skickas  



 
 

Skrivelse 

Barn och utbildning 
2(4) 

2019-09-19 Dnr BUN 2019/00028 

  

 

 

med beslutsjournal 

2019-06-05 – Begäran om 

komplettering  

Skolinspektionen 2019:4012 - Beslut att 

överlämna anmälan mot Östrabo yrkes till 

Uddevalla kommun (BUN 2019/00594) 

2019-05-09 – Beslut att 

överlämna anmälan mot Östrabo 

yrkes till Uddevalla kommun 

Svar senast 28 maj 

2019-08-22 – Beslut att avsluta 

ärendet   

2019-05-27 – Svar på klagomål 

skickas  

Skolinspektionen 2019:5999 - Beslut att 

överlämna anmälan mot skansens förskola till 

Uddevalla kommun (2019/00857) 

2019-07-05 – Beslut från 

Skolinspektionen att överlämna 

anmälan mot Skansens förskola 

med krav på redovisning av 

utredning 

2019-09-02 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2019-08-27 – Svar till 

vårdnadshavare inkl. 

Skolinspektionen på lämnat 

klagomål 

2019-08-28 följebrev till 

vårdnadshavare  

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

    

Övriga myndigheter  
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 
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Barn och utbildning 
3(4) 

2019-09-19 Dnr BUN 2019/00028 

  

 

 

Pågående ärenden – myndigheter 2018 

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 41-2018:3982 - Anmälan 

om elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid 

Linnéaskolan i Uddevalla kommun BUN 

2018/00545 

2018-05-18 Begäran om 

yttrande 

2018-06-07 – Svar med bilagor 

skickas 

2018-10-12 – Beslut om 

föreläggande – svar senast 7 

december 2018 

2018-12-07 – Svar skickat med 

beslutsjournal 

2019-01-30 – konversation 

mellan rektor och 

Skolinspektionen 

2019-02-05 – Tjänsteanteckning 

2019-02-06 – Uppföljning av 

beslut – svar senast 2019-03-15 

2019-05-10 – Beslut att avsluta 

ärendet.  

2019-03-13 – Svar till 

Skolinspektionen skickas  

Skolinspektionen 41-2018:5957 - Anmälan 

om skolsituation för en elev vid Stråketskolan 

i Uddevalla kommun (BUN 2018/00796) 

2018-09-04 – Beslut att lämna 

över ärendet till Uddevalla 

kommun 

Svar daterat 2018-09-14 skickas 

2018-11-06 – Begäran om 

2019-03-25 – Beslut att avsluta 

ärendet. 

2018-11-12 komplettering 

inskickad  
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Barn och utbildning 
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2019-09-19 Dnr BUN 2019/00028 

  

 

 

komplettering 

Skolinspektionen 41-2018:9485 Beslut att 

överlämna anmälan mot Uddevalla 

gymnasieskola, Östrabo 1 till Uddevalla 

kommun (BUN 2018/01062) 

2018-11-07 Beslut att lämna 

över anmälan till kommunens 

klagomålshantering med svar 

senast 9 januari 

2019-05-24 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2018-12-20 – Svar skickad med 

beslutsjournal  

Skolinspektionen 41-2018:11007 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Sommarhemsskolans grundsärskola i 

Uddevalla kommun (BUN 2018/01178) 

2018-12-12 – Begäran om 

yttrande – svar senast 14 januari 

2019-04-09 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2019-01-11 – Svar skickad med 

beslutsjournal 

 

 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr BUN 2019/00015  4 

Information - Ordförande 2019-09-19 
 

1. Ordförande informerar  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-09-09 Dnr BUN 2019/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2019-09-19 

 

1. Ordförande informerar       

     

 

   
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr BUN 2019/00884  5 

Uddevalla gymnasieskolas preliminära utbud 2020/2021 
Sammanfattning 
Gymnasieskolan gör årligen vissa anpassningar av sitt utbud av utbildningar till 
ungdomar i Fyrbodal. Hänsyn tas till förändringar i elevvolymer och elevernas 
önskemål. Förslaget till utbud underställs nämnden för beslut innan det publiceras. Inför 
läsåret 2020/2021 bibehålls nuvarande breda utbud av nationella program. När det gäller 
det 4 gymnasieåret inom teknikprogrammet breddas det till att omfatta samtliga 
inriktningar på teknikprogrammet enligt det tillstånd som lämnats från skolverket. 

 Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 
Bilaga - Uddevalla gymnasieskolas utbildningsutbud läsåret 2020-2021. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa gymnasieskolans preliminära utbud enligt förvaltningens tjänsteskrivelse 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-08-29 Dnr BUN 2019/00884 

  

 

Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 

Telefon 0522-69 70 94 
staffan.lindroos@uddevalla.se 

 

Uddevalla gymnasieskolas preliminära utbud 2020/2021 

Sammanfattning 

Gymnasieskolan gör årligen vissa anpassningar av sitt utbud av utbildningar till 

ungdomar i Fyrbodal. Hänsyn tas till förändringar i elevvolymer och elevernas 

önskemål. Förslaget till utbud underställs nämnden för beslut innan det publiceras. Inför 

läsåret 2020/2021 bibehålls nuvarande breda utbud av nationella program. När det gäller 

det 4 gymnasieåret inom teknikprogrammet breddas det till att omfatta samtliga 

inriktningar på teknikprogrammet enligt det tillstånd som lämnats från skolverket.       

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 

Bilaga - Uddevalla gymnasieskolas utbildningsutbud läsåret 2020-2021.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa gymnasieskolans preliminära utbud enligt förvaltningens tjänsteskrivelse 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef Verksamhetschef Uddevalla  

 Gymnasieskola  

Expediera till 

Uddevalla Gymnasieskola  

 



Program Inriktning Profil/ Yrkesutgång Skolhus Rektor
Preparandutbildning Margretegärde Gunnar Axelsson

Språkintroduktion Margretegärde Gunnar Axelsson

Individuellt alternativ Margretegärde Gunnar Axelsson

Yrkesintroduktion UG Rektor yrkesprogram

Yrkesintroduktion Margretegärde Gunnar Axelsson

Programinriktat ind.val (IMV)

Agneberg, 

Östrabo 1, Östrabo Y Rektor yrkesprogram

Anläggningsfordon 
Gräv - Maskin Östrabo Y

Ulf Sjöstrand

Skolförlagt

Husbyggnad 
Snickare och Byggnadsarbetare 

Östrabo Y

Agnberg

Ulf Sjöstrand

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Mark och anläggning 
Individuella lösningar

Måleri 

Måleri  

Östrabo Y

Margretegärde

Ulf Sjöstrand

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Plåtslageri Östrabo Y

Agneberg

Ulf Sjöstrand

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Fritid och hälsa Personlig tränare- idrottsprofil
Agneberg

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Pedagogiskt arbete Förskola, skola och fritidshem
Agneberg Björn Wärnberg Skolförlagt

Lärling

Socialt arbete 
Människor i behov av stöd

Assistent LSS, mm

Agneberg

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

EE  El- och energi-programmet Elteknik Elektriker Östrabo Y Kirsten Eriksson Skolförlagt Lärling

Juridik Juridik och mänskliga rättigheter Agneberg Fredrik Ekstedt Skolförlagt

Ekonomi Ekonomi och entreprenörskap Agneberg Fredrik Ekstedt Skolförlagt

Ekonomi SPINT- Engelska och Internationalisering Agneberg Christina Bergstrand Skolförlagt

Uddevalla Gymnasieskolas.prel. utbildningsutbud läsåret 2020-2021

Finns som

IM

Introduktionsprogrammen

BA

Bygg- och anläggningsprogrammet 

EK

Ekonomiprogrammet 

BF

Barn- och fritids-programmet

Senast ändrat 2019-09-09



Uddevalla Gymnasieskolas.prel. utbildningsutbud läsåret 2020-2021

Bild och formgivning Inredningsdesign Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Bild och formgivning Modedesign Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Bild och formgivning Konst och Design Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Bild och formgivning Form och Design Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Dans Dans Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Estetik och media Foto Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Estetik och media Film och radio Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Musik Musiker/Artist Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Musik Musikproduktion Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Teater Teater/Skådespelare Sinclair Klas Gerle Skolförlagt

Transportteknik Chaufför och transportteknik Östrabo Y Anders Wass Skolförlagt

Karosseri och lackering Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Personbil Bilmekaniker
Östrabo Y

Agneberg

Anders Wass

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Lastbil och mobila maskiner Lastbilsmekaniker/Maskinmekaniker
Östrabo Y

Agneberg

Anders Wass

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Administrativ service Kommunikation och organisation
Agneberg

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Handel och service Handel och entreprenörskap
Agneberg

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Hotell och konferens Hotell och Event Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Turism och resor Turism - Reseledare - Guide Agneberg Björn Wärnberg Lärling

ES

Estetiska programmet

HA

Handels- och administrations-

programmet 

HT

Hotell- och turism-programmet 

FT

Fordons- och transportprogrammet 

Senast ändrat 2019-09-09



Uddevalla Gymnasieskolas.prel. utbildningsutbud läsåret 2020-2021

HV 

Hantverksprogrammet 
Finsnickeri

Inredningssnickare och 

Möbelsnickare Östrabo Y Kirsten Eriksson skolförlagt Lärling

Båtbyggare Båtbyggare Östrabo Y Kirsten Eriksson Skolförlagt Lärling

Florist Florist och Trädgård Östrabo Y Kirsten Eriksson skolförlagt Lärling

Frisör Frisör Östrabo Y Kirsten Eriksson Skolförlagt Lärling

Textil design Östrabo Y Kirsten Eriksson Skolförlagt Lärling

Övriga hantverk Hår och Makeupstylist Östrabo Y Kirsten Eriksson Skolförlagt Lärling

Övriga hantverk Övriga hantverksyrken (ind. lösningar)
Östrabo Y Kirsten Eriksson Lärling

Produkt och maskinteknik 
Robotteknik och datorstyrda maskiner Östrabo Y Tomas Ländström Skolförlagt Lärling

Driftsäkerhet och underhåll Östrabo Y Tomas Ländström Skolförlagt
Svetsteknik Svetstekniker och Stålbyggare Östrabo Y Tomas Ländström Skolförlagt

Lärling

Naturvetenskap Naturvetenskap  Nordens ark Östrabo 1 Johan Romberg Skolförlagt

Naturvetenskap och samhälle Natur och Samhällsvetenskap Östrabo 1 Johan Romberg Skolförlagt

Naturvetenskap Naturvetenskap Östrabo 1 Johan Romberg Skolförlagt

Djur Djurskötare Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Häst Hästskötare Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Bageri och konditori Bageri-Konditori-Cafe Agneberg Björn Wärnberg Skolförlagt Lärling

Färskvaror, delikatess och catering 
Mat i butik och catering Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Kök och servering Kock - Servering Agneberg Björn Wärnberg Skolförlagt Lärling

Samhällsvetenskap Människan och Världen Agneberg Christina Bergstrand Skolförlagt

Beteendevetenskap Psykologi och Ledarskap Agneberg Christina Bergstrand Skolförlagt

Samhällsvetenskap SPINT-Engelska och Internationalisering Agneberg Christina Bergstrand Skolförlagt

IN

Industritekniska programmet 

NB

Naturbruksprogrammet 

RL

Restaurang- och 

livsmedelsprogrammet 

SA

Samhällsprogrammet

NA

Naturvetenskapsprogrammet 

Senast ändrat 2019-09-09



Uddevalla Gymnasieskolas.prel. utbildningsutbud läsåret 2020-2021

Design och produktutveckling Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt

Informations- och medieteknik Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt

Produktionsteknik Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt

Samhällsbyggande och miljö Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt

Teknikvetenskap Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt

TE påbyggnad till 4 år Samtliga inriktningar Östrabo 1 Tomas Ländström Skolförlagt Företag
VO

Vård- och omsorgsprogrammet 
Inga nationella inriktningar Undersköterska, Assistent LSS

Östrabo 1

Agneberg

Johan Romberg

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

Fastighet Fastighetstekniker Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Kyl- och värmepumpteknik Värme och kyltekniker
Agneberg Björn Wärnberg Lärling

Ventilationsteknik Agneberg Björn Wärnberg Lärling

VVS VVS-teknik
Östrabo Y

Agneberg

Ulf Sjöstrand

Björn Wärnberg
Skolförlagt

Lärling

VVS- och fastighets-programmet 

TE

Teknikprogrammet 

Senast ändrat 2019-09-09
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Beslut om mål för hållbar utveckling  
Sammanfattning 
Världen står inför stora utmaningar vad det gäller att hantera klimatförändringar, 
minskad biologisk mångfald, föroreningar av haven, spridning av giftiga kemikalier och 
utbredd fattigdom som bara några exempel. I detta sammanhang spelar utbildning en 
central roll. De kunskaper, kompetenser, förmågor och förhållningssätt som våra elever 
behöver när de lämnar vårt skolsystem, för att kunna leva och verka i en komplex värld 
med många utmaningar, kommer vara av avgörande betydelse för att hållbar utveckling 
ska kunna skapas. Forskning inom lärande för hållbar utveckling har identifierat ett 
antal nyckelkompetenser som människor behöver besitta för att vi ska kunna uppnå en 
hållbar utveckling. 
 
Det finns krav från flera olika håll – såväl lokalt som nationellt och globalt – på 
förvaltningens verksamheter att arbeta systematiskt med hållbar utveckling. FN:s 
medlemsländer har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska vara uppnådda till 2030. 
Samtliga skolformers läroplaner framhåller vikten av att lärande för hållbar utveckling 
ska genomsyra den pedagogiska verksamheten. Kommunens miljöledningssystem 
ställer också krav på att hållbarhetsarbetet är tydligt och systematiskt med en 
fungerande rutin för uppföljning och utvärdering.  
 
Systemen som använts tidigare för att följa upp enheternas arbete med lärande för 
hållbar utveckling har inte fungerat tillfredsställande. Därför behövs ett uppdrag riktat 
till enheterna i det nya systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med detta uppdrag är 
därmed att knyta ihop miljöledningssystemets krav, läroplanerna för de olika 
skolformerna, Agenda 2030 och de nyckelkompetenser för hållbarhet som identifierats i 
forskningen inom lärande för hållbar utveckling.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08 med bilaga.     

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa uppdraget i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 
 
att beslutet börjar gälla från och med 2019-10-01,  
 
att uppdraget rapporteras i sin helhet med förvaltningens årsredovisning.      
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Handläggare 

Utvecklare Helene Grantz 

Telefon 0522-69 70 70 
helene.grantz@uddevalla.se 

 

Beslut om mål för hållbar utveckling  

Sammanfattning 

Världen står inför stora utmaningar vad det gäller att hantera klimatförändringar, 

minskad biologisk mångfald, föroreningar av haven, spridning av giftiga kemikalier och 

utbredd fattigdom som bara några exempel. I detta sammanhang spelar utbildning en 

central roll. De kunskaper, kompetenser, förmågor och förhållningssätt som våra elever 

behöver när de lämnar vårt skolsystem, för att kunna leva och verka i en komplex värld 

med många utmaningar, kommer vara av avgörande betydelse för att hållbar utveckling 

ska kunna skapas. Forskning inom lärande för hållbar utveckling har identifierat ett 

antal nyckelkompetenser som människor behöver besitta för att vi ska kunna uppnå en 

hållbar utveckling. 

 

Det finns krav från flera olika håll – såväl lokalt som nationellt och globalt – på 

förvaltningens verksamheter att arbeta systematiskt med hållbar utveckling. FN:s 

medlemsländer har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska vara uppnådda till 2030. 

Samtliga skolformers läroplaner framhåller vikten av att lärande för hållbar utveckling 

ska genomsyra den pedagogiska verksamheten. Kommunens miljöledningssystem 

ställer också krav på att hållbarhetsarbetet är tydligt och systematiskt med en 

fungerande rutin för uppföljning och utvärdering.  

 

Systemen som använts tidigare för att följa upp enheternas arbete med lärande för 

hållbar utveckling har inte fungerat tillfredsställande. Därför behövs ett uppdrag riktat 

till enheterna i det nya systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med detta uppdrag är 

därmed att knyta ihop miljöledningssystemets krav, läroplanerna för de olika 

skolformerna, Agenda 2030 och de nyckelkompetenser för hållbarhet som identifierats i 

forskningen inom lärande för hållbar utveckling.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08 med bilaga.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa uppdraget i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 

 

att beslutet börjar gälla från och med 2019-10-01,  

 

att uppdraget rapporteras i sin helhet med förvaltningens årsredovisning.       
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Ärendebeskrivning 

Det här uppdraget syftar till att knyta samman kraven som ställs på förvaltningen utifrån 

kommunens miljöledningssystem, läroplanerna för de olika skolformerna, 

kommunernas ansvar för genomförandet av Agenda 2030 samt – och det kanske 

viktigaste av allt – elevernas möjligheter att utveckla de nyckelkompetenser som behövs 

för att kunna hantera komplexa utmaningar i en föränderlig värld. 

 

Bakgrund 

Kommunens miljöledningsarbete 

Redan 1999 fattade kommunfullmäktige beslut om att införa miljöledningssystem för 

hela kommunens verksamhet, vilket resulterade i att Uddevalla 2004 blev godkänd 

enligt EU:s miljöledningsförordning EMAS som första kommun i Sverige. 2017 

övergick kommunen från EMAS till den internationella miljöledningsstandarden ISO 

14001. 

 

Ett miljöledningssystem ställer bland annat krav på att:  

 det finns en miljöpolicy,  

 verksamheten kan visa att den följer gällande miljölagstiftning,  

 verksamheten har identifierat de betydande miljöaspekterna – alltså på vilka sätt 

verksamheten påverkar miljön, 

 miljömål och handlingsplaner finns för att minska miljöpåverkan och förbättra 

miljöarbetet, 

 arbetet följs upp och utvärderas för att uppnå ständiga förbättringar. 

 

Redan i starten av miljöledningsarbetet slogs det fast att förvaltningens mest betydande 

miljöaspekt är själva utbildningen eftersom de kunskaper, kompetenser, förmågor och 

förhållningssätt som våra elever har när de lämnar vårt skolsystem kommer vara av 

avgörande betydelse för att hållbar utveckling ska kunna skapas. Därför finns det behov 

av att ha ett fungerande uppföljnings- och utvärderingssystem av hur utbildningen för 

hållbar utveckling bedrivs till både innehåll och form, analys av resultat och behov av 

förändringar och förbättringar. Det gäller såväl skolans organisation, som personalens 

kompetens och elevernas lärande.  

 

Det finns sex övergripande miljömål antagna av kommunfullmäktige 2013 som gäller 

för hela kommunens verksamhet. Dessa är:  

 1: Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i 

samverkan och dialog med medarbetare, medborgare och näringsliv. Det innebär 

att vi ska ta ansvar för att informera, uppmuntra och stödja hållbara insatser i 

dialog med medborgare, organisationer och näringsliv. Genom utbildning, 

information och annan kompetensutveckling ska vi säkerställa medarbetarnas 

engagemang för en hållbar utveckling. 
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 2: Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att 

underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska 

kemikalieanvändningen. 

 3: Uddevalla kommun ska bedriva en social, ekologisk och ekonomisk hållbar 

samhällsplanering samt ha god hushållning med natur- och kulturresurser. 

 4: Uddevalla kommun ska ställa tydliga miljökrav och etiska krav vid 

upphandling och vid inköp av varor och tjänster där så är möjligt. 

 5: Uddevalla kommun ska främja en minskad av energianvändning och öka 

andelen förnybar energi. 

 6: Uddevalla kommun ska verka för en minskad klimatpåverkan av resor och 

transporter. 

 

För en mer utförlig beskrivning av målen, se 

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2f797364163fbdc9d2b2c47/1528973991289

/%C3%96vergripande%20milj%C3%B6m%C3%A5l%20med%20f%C3%B6rklaring.p

df 

 

För det här uppdraget anses mål 1 och 2 ha högst relevans. De sätter fokus på 

utbildningens roll och att vi i våra verksamheter måste leva som vi lär, så att vi genom 

aktivt arbete minskar vår resursförbrukning och därmed vår miljöpåverkan.  

 

Agenda 2030 

I september 2015 antog FN:s medlemsländer 17 globala hållbarhetsmål med 169 delmål 

som ska nås till 2030. Hållbarhetsmålen inbegriper alla tre perspektiv på hållbar 

utveckling, det vill säga såväl ekologiska som ekonomiska och sociala aspekter. Målen 

är universella, integrerade och odelbara vilket innebär att alla länder, såväl rika som 

fattiga, berörs av målen och därmed har ansvar att arbeta för att uppnå dem samt att 

målen behöver ses som en helhet som kräver insatser på flera fronter samtidigt för att 

kunna nås. 

 

Mål 4 handlar om god utbildning för alla och ett av delmålen, 4.7, handlar specifikt om 

lärande för hållbar utveckling:  

Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som 

behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar 

utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en 

kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell 

mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling. 

 

Det finns ytterligare två delmål, 12.8 om hållbar konsumtion och produktion samt mål 

13.3 bekämpa klimatförändringarna, där utbildningens roll betonas: 

https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2f797364163fbdc9d2b2c47/1528973991289/%C3%96vergripande%20milj%C3%B6m%C3%A5l%20med%20f%C3%B6rklaring.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2f797364163fbdc9d2b2c47/1528973991289/%C3%96vergripande%20milj%C3%B6m%C3%A5l%20med%20f%C3%B6rklaring.pdf
https://inblicken.uddevalla.se/download/18.2f797364163fbdc9d2b2c47/1528973991289/%C3%96vergripande%20milj%C3%B6m%C3%A5l%20med%20f%C3%B6rklaring.pdf
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12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och 

medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med 

naturen.                       

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella 

kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, 

begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning. 

 

Arbetet med Agenda 2030 ska följas upp på lokal, regional och nationell nivå och därför 

håller ett antal indikatorer och nyckeltal på att tas fram. Statistiska centralbyrån har i 

uppdrag att specifikt ta fram en indikator för delmål 4.7.  

 

Mer information om de globala målen finns på https://www.globalamalen.se/.  

 

Läroplanerna och skola på vetenskaplig grund 

Lärande för hållbar utveckling är och har under lång tid varit ett tydligt inslag i 

styrdokumenten för alla skolformer. Det syns både i de övergripande kapitlen och i 

kurs- och ämnesplanerna. Även i förskolans nya läroplan är hållbar utveckling ett 

tydligt framskrivet perspektiv. Därför är det inte frågan om skolor och förskolor ska 

arbeta med lärande för hållbar utveckling, utan hur arbetet genomförs och hur det följs 

upp och kvalitetssäkras. 

 

Skolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Så hur ska 

då lärande för hållbar utveckling utformas för att ge eleverna kunskaper, förståelse, 

motivation och engagemang att bidra till en hållbar utveckling? Vilka kompetenser är 

det elever behöver utveckla? I korta drag kan sägas att undervisningen behöver bygga 

på delaktighet och inflytande, vara ämnesövergripande, verklighetsanknuten, använda 

sig av en mångfald av metoder och se både undervisningens process och resultat som 

viktiga.  Flera forskargrupper har arbetat med att identifiera vilka nyckelkompetenser 

elever behöver utveckla för att kunna hantera dagens och framtidens 

hållbarhetsutmaningar. Dessa kompetenser är: holistiskt/systemtänkande, 

framtidstänkande, normativt/etiskt och kritiskt tänkande, handlingsorienterad 

kompetens, samarbetskompetens, självkännedom samt handlingskompetens. En 

närmare beskrivning av dessa kompetenser och lärande för hållbar utveckling finns i 

bilaga. 

 

Skolinspektionen har inlett förarbetet till en så kallad tematisk kvalitetsgranskning. 

Skolors arbete med hållbarhet i utbildningen är planerad att genomföras 2020. 

Granskningen utgår från Agenda 2030 och skolans styrdokument. 

 

Uppdraget till verksamheterna 

Under årens lopp har flera olika metoder använts i förvaltningen för att följa upp arbetet 

med lärande för hållbar utveckling, som att skicka ut enkäter till verksamheterna, 

https://www.globalamalen.se/
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uppsökande verksamhet och att koppla rapporteringen till ett specifikt läroplansmål i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Inget har fungerat riktigt tillfredsställande. Samtidigt finns 

det krav från såväl miljöledningssystemet som Skolinspektionen på god dokumentation 

som beskriver vad som görs i verksamheterna, lärdomar och analyser av effekter som 

kan leda till utveckling av arbetet.  

 

Därför föreslås ett nytt uppdrag som väver samman kraven som finns i 

miljöledningssystemet, skolans styrdokument och Agenda 2030. Uppdraget är 

formulerat så att det ska harmoniera med det nya systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Uppdrag enligt följande:  

 

Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer din verksamhet bidrar med för att bedriva 

undervisning i hållbar utveckling med utgångspunkt i skolans styrdokument, FN:s 

globala hållbarhetsmål riktat mot utbildning, samt kommunens miljömål 1 och 2. 

Rapportera en sammanfattande nulägesanalys av resultatet, identifierade problem, 

orsaker samt vilka åtgärder som formulerats. Uppföljning och utvärdering av pågående 

insatser ska rapporteras. Om behov finns av stöd och hjälp från huvudmannen för att 

åtgärda ett problem eller någon brist ska detta framgå.  

 

 

Staffan Lindroos Helene Grantz 

Förvaltningschef Utvecklare  

Expediera till 
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Bilaga 

 

Hur lärande för hållbar utveckling kan förstås 

Hållbar utveckling utifrån såväl ekologiskt som ekonomiskt och socialt perspektiv är ett 

av skolans viktiga uppdrag. Skolan ska ge eleverna kunskaper och redskap att själva 

kunna leva och arbeta på ett hållbart sätt. Det här uppdraget finns med i läroplanens alla 

kapitel för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) samt 

gymnasieskolans läroplan (Gy11).   

Citat från Lgr11 och Gy11 om skolans uppdrag:  
Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas 

egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. 

 

Även i förskolans läroplan är hållbar utveckling tydligt framskrivet: 
Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett 

växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en 

hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett 

långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. 

 

Undervisningens fyra hörnstenar  

All undervisning ska enligt läroplanen för såväl grundskolan som gymnasiet innehålla 

perspektiv som ser ämnena ur olika synvinklar. Det är viktigt för att eleverna ska få en 

ökad förståelse för sammanhang och förändringsprocesser, större möjligheter till egna 

ställningstaganden och att arbeta för en hållbar värld. De fyra delarna är:  

 

1. det historiska perspektivet 

2. miljöperspektivet 

3. det internationella perspektivet 

4. det etiska perspektivet   

Genom miljöperspektivet ska eleverna ges möjligheter att ta ansvar för den miljö de 

själva kan påverka men också skapa en övergripande förståelse för globala miljöfrågor. 

Undervisningen ska visa hur olika funktioner i samhället och olika livsstilar kan 

anpassas för att skapa en hållbar utveckling. 

 

Lärande för hållbar utveckling bör därmed innehålla: 

 många och mångsidiga belysningar av ekonomiska, sociala och 

miljömässiga förhållanden och förlopp som behandlas med 

ämnesövergripande arbetssätt, 
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 inslag som klarlägger målkonflikter och synergier mellan olika intressen och 

behov. 

 Innehåll som spänner över större perspektiv från dåtid till framtid och från 

det globala till det lokala, 

 demokratiska arbetssätt som används så att de lärande har inflytande över 

utbildningens form och innehåll, 

 lärande som är verklighetsbaserat med nära och täta kontakter med natur och 

samhälle, 

 lärande som inriktas mot problemlösning, stimulerar till kritiskt tänkande 

och handlingskompetens samt 

 undervisning som ser både utbildningens process och produkt som viktiga. 

 

Nyckelkompetenser 

Elever behöver få möjlighet att utveckla förmågor eller kompetenser som är centrala för 

att kunna hantera en föränderlig värld och bidra till lösningar på komplexa och 

utmanande problem. Flera forskargrupper har arbetat med att identifiera vilka 

kompetenser som är särskilt viktiga för att kunna skapa ett hållbart samhälle. Deras 

slutsatser är följande: 

 

 Holistiskt/systemtänkande: förmåga att känna igen och förstå sammanhang; att 

analysera komplexa system; att förstå hur olika system är inbyggda i varandra 

och relaterar till varandra på olika områden och nivåer; att kunna hantera 

ovisshet.   

 

 Framtidstänkande: förmåga att förstå och värdera flera olika framtidsscenarier - 

möjliga, sannolika och önskvärda; att skapa sin egen vision för framtiden; att 

använda försiktighetsprincipen; att bedöma konsekvenser av olika handlingar; 

att hantera risker och förändringar.   

 

 Normativt/etiskt tänkande: förmåga att förstå och reflektera över de normer som 

ligger bakom ens handlingar; att diskutera hållbarhetsnormer, principer och mål 

i sammanhang som intressekonflikter och kompromisser, osäker kunskap och 

motsägelser.   

 

 Kritiskt tänkande: förmåga att ifrågasätta normer, praktiker och åsikter; att 

reflektera över sina egna värderingar, uppfattningar och handlingar, att ta 

ställning i hållbarhetsdiskussioner.  

 

 Handlingsorienterad kompetens: förmåga att tillsammans kunna utveckla och 

implementera innovativa handlingar som förbättrar hållbarheten på lokal och 

global nivå.  
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 Samarbetskompetens: förmåga att lära av andra; att förstå och respektera andras 

behov, perspektiv och handlingar (empati); att förstå, kunna relatera till och vara 

inkännande gentemot andra; att hantera konflikter i en grupp; att underlätta 

samverkan och delaktighet i problemlösning.  

 

 Självkännedom: förmåga att reflektera över sin egen roll i det lokala och globala 

samhället; att kontinuerligt utvärdera och motivera sina handlingar; att hantera 

sina känslor och begär.  

 

 Handlingskompetens: övergripande förmåga att tillämpa olika strukturer för 

problemlösning på komplexa hållbarhetsproblem och utveckla genomförbara, 

inkluderande och jämlika lösningsalternativ som stödjer hållbar utveckling 

genom att integrera de ovanstående kompetenserna.    

 

FN:s globala hållbarhetsmål, delmål kopplade till utbildning: 

4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter 

som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning 

för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, 

främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt 

värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar 

utveckling.                                                            

12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och 

medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med 

naturen.                       

13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och 

institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, 

klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt 

tidig varning. 

 

Kommunens övergripande miljömål 1 och 2: 

1. Uppmuntra och inspirera  

Uddevalla kommun ska inspirera och motivera till hållbar utveckling i 

samverkan och dialog med medborgare, medarbetare, organisationer och 

näringsliv.  

2. Skapa förutsättningar 

Uddevalla kommun ska skapa förutsättningar för en hållbar livsstil genom att 

underlätta resurssnål konsumtion, minska resursanvändningen och minska 

kemikalieanvändningen. 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Redovisning av arbetet med kö och placering i 
förskoleverksamhet 
Sammanfattning 
Flödet inom förskoleverksamhet innebär att det frigörs många platser i augusti när 6-
åringarna börjar förskoleklass. Därefter fylls platserna successivt, och det brukar bli 
ganska fullt vid årsskiftet. Förskoleverksamhetens handläggare placerar under senvåren 
alla barn som önskar plats i augusti. Vanligtvis håller 1-3 avdelningar stängt en bra bit 
in på hösten, ofta fram till nyåret, då det blir fullt på enheterna efterhand.  
 
Verksamhetens behöver ständigt arbeta med hur kommunikationen kring kö och 
placering sker både internt och externt, då det finns många faktorer som påverkar hur 
både personal och ledning uttrycker sig.  
 
Enheternas kapacitet beräknas på talet 18 barn/avdelning. Även om förskolor arbetar 
utifrån mindre barngrupper är kapacitet-beräkningen grundad i 18 barn/avdelning. Barn 
per hus är detsamma oavsett om organisationen utgår från avdelningsbegreppet eller ej. 
 
Det är också närhetsprincipen som huvudsakligen styr vårdnadshavares önskemål om 
plats. Vårdnadshavare ansöker om placering i första, andra, tredje hand osv, och 
handläggarna placerar i möjligaste mån på förstahandsvalet. 
 
Ett utvecklingsarbete kring kommunikation pågår under enhetschefens ledning. Om det 
påverkar organisation eller rutiner på förskolekontoret är för tidigt att säga. 

 Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-02 
Bilaga Placerade och kö per enhet 20190815      
Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) Efterfrågan om platser till förskolan - 
Förskolekön 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen  
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Handläggare 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg 

Telefon 0522-69 72 01 
lena-maria.vinberg@uddevalla.se 

 

Redovisning av arbetet med kö och placering i 

förskoleverksamhet 

Sammanfattning 

Flödet inom förskoleverksamhet innebär att det frigörs många platser i augusti när 6-

åringarna börjar förskoleklass. Därefter fylls platserna successivt, och det brukar bli 

ganska fullt vid årsskiftet. Förskoleverksamhetens handläggare placerar under senvåren 

alla barn som önskar plats i augusti. Vanligtvis håller 1-3 avdelningar stängt en bra bit 

in på hösten, ofta fram till nyåret, då det blir fullt på enheterna efterhand.  

 

Verksamhetens behöver ständigt arbeta med hur kommunikationen kring kö och 

placering sker både internt och externt, då det finns många faktorer som påverkar hur 

både personal och ledning uttrycker sig.  

 

Enheternas kapacitet beräknas på talet 18 barn/avdelning. Även om förskolor arbetar 

utifrån mindre barngrupper är kapacitet-beräkningen grundad i 18 barn/avdelning. Barn 

per hus är detsamma oavsett om organisationen utgår från avdelningsbegreppet eller ej. 

 

Det är också närhetsprincipen som huvudsakligen styr vårdnadshavares önskemål om 

plats. Vårdnadshavare ansöker om placering i första, andra, tredje hand osv, och 

handläggarna placerar i möjligaste mån på förstahandsvalet. 

 

Ett utvecklingsarbete kring kommunikation pågår under enhetschefens ledning. Om det 

påverkar organisation eller rutiner på förskolekontoret är för tidigt att säga.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-02 

Bilaga Placerade och kö per enhet 20190815  

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) Efterfrågan om platser till förskolan - 

Förskolekön     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 
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Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

S-gruppen i BUN har önskat en redovisning av hur rektor ansvarar för var placering 

sker och en samlad bild av aktuell status kring kö och placering, samt redovisning av 

kön per kommunområdet samt per förskola. 

 

Anledningen är att ledamöter nås av olika uppgifter när det gäller tillgång och 

efterfrågan utöver den redovisning som verksamhetschef redovisar månatligen. 

 

Statistik 

Alla siffror gällande kö och placerade är ögonblicksbilder, då ansökningar om plats 

kommer in kontinuerligt och arbete med placering ständigt pågår. Den redovisning av 

kö som verksamhetschef gör varje månad är en bild tagen per den 15:e. Redovisningen 

till nämnden har gjorts på samma sätt ganska länge. Valet att inte förändra i 

redovisningen till nämnden, utan att ha kvar ”samma mall” i bilderna är för att det ska 

gå att jämföra olika månader. Kanske är det dags att överväga att göra redovisningen på 

annat sätt. I ledamotsinitiativet önskas till exempel besked om kö till varje förskola.  

 

En tabell, från mätningen den 15 augusti, med antal barn som placerats per enhet 

bifogas tjänsteskrivelsen. Bilaga 1. Placerade per område från samma mätning är 

presenterad för nämnden. 

 

Kommunikation 

Kommunikation mellan varje rektor och respektive handläggare sker kontinuerligt. 

Även om rektor meddelat att det inte finns några platser kvar, frågar handläggaren om 

det kommer in ny ansökan. Rektorer meddelar när det finns lediga platser till 

handläggarna. Det är ett gigantiskt pussel där vårdnadshavares önskemål om plats i 

första, andra, tredje…hand ska matchas mot lediga platser och enligt reglerna för 

turordning. En enhet kan ha platser kvar, men för tillfället inga sökande, medan en 

annan kan ha sökande och inga platser. Kommunens geografiska förutsättningar gör att 

vi kan ha många barn i kö, medan någon enhet inte får så många barn placerade som 

man önskar.  

 

Verksamhetens behöver ständigt arbeta med hur kommunikationen kring kö och 

placering sker både internt och externt, då det finns många faktorer som påverkar hur 

både personal och ledning uttrycker sig. En faktor som påverkar starkt är ekonomi, då 

enheterna ersätts utifrån antal barn. En enhet, som betraktats som full, det vill säga som 

uttryckt att de inte kan ta emot fler barn, kan vid en budgetuppföljning konstatera att 

den av ekonomiska skäl skulle behöva fyllas på med några fler barn. Det kan alltså 

saknas barn, trots att det redan finns motsvarande 18 barn/avdelning, och handläggarna 

kan få nya besked om platser.  
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Ett utvecklingsarbete kring kommunikation pågår under enhetschefens ledning. Om det 

påverkar organisation eller rutiner på förskolekontoret är för tidigt att säga. 

 

Rektors ansvar  

Skollagen kap 8  

8 §   Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 

storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Uddevalla kommun har 

delegerat ansvaret till rektor, ur delegationsordningen: 

 
3:3  8:8  

SL  

Tillse att barngrupperna har en 

lämplig sammansättning/storlek och 

att barnen erbjuds en god miljö  

FC  R  

 

På våren sker en planering områdesvis inför placering av höstens barn. Rektorerna 

träffar då handläggarna på förskolekontoret. Barnen placeras, och rektorerna ger 

handläggarna besked om hur många barn ytterligare som kan placeras. Detta kan sedan 

ändras över året, då personal och ledning ser hur grupperna fungerar. Se också 

beskrivningen av flödet nedan. Om rektor anser att fler barn kan placeras meddelas 

handläggarna som arbetar vidare med placering utifrån turordning. 

 

Tillgång på platser och kapacitet 

Flödet inom förskoleverksamhet innebär att det frigörs många platser i augusti när 6-

åringarna börjar förskoleklass. Därefter fylls platserna successivt, och det brukar bli 

ganska fullt vid årsskiftet. Förskoleverksamhetens handläggare placerar under senvåren 

alla barn som önskar plats i augusti. Vanligtvis håller 1-3 avdelningar stängt en bra bit 

in på hösten, ofta fram till nyåret, då det blir fullt på enheterna efterhand.  

 

Enheternas kapacitet beräknas på talet 18 barn/avdelning. Även om förskolor arbetar 

utifrån mindre barngrupper är kapacitet-beräkningen grundad i 18 barn/avdelning. 

Några enheter har fler eller färre platser, vilket i så fall räknas på. Det gäller några 

enheter som av arbetsmiljöskäl inte kan ha så många barn placerade, eller enheter som 

av lokalmässiga skäl kan ha fler barn än totalt 18 barn/avdelning.  

 

Observera att det här beskrivs kapacitet utifrån beräkning. När vi redovisar statistik på 

barn per barngrupp är det ett annat tal, som utgår från faktiska tal, och de barngrupper vi 

faktiskt har i verksamheten. Det finns ingen motsättning i de båda resonemangen, utan 

fyller olika syften. Barn per hus är detsamma oavsett om organisationen utgår från 

avdelningsbegreppet eller ej. 
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När kö och placering redovisas till BUN utgår vi ifrån kapacitet, och en enhet med plats 

för exempelvis 36 barn är alltså full när 36 barn placerats. Utöver denna matematik är 

det rektor som bestämmer om det kan placeras fler barn, eller färre. Det sker 

kontinuerlig kommunikation mellan rektorer och handläggare.  

 

Flödet över året gör också att i augusti när flera nya barn skolas in, och barn byter från 

yngregrupp till äldregrupp, har verksamheterna som regel något färre barn. I slutet av 

våren kan fler barn ibland placeras, om barngruppen är trygg och vårdnadshavare 

önskar inskolning före sommarverksamheten. 

 

Efterfrågan 

Vårdnadshavare som ansöker om plats i förskola ska erbjudas plats inom fyra månader. 

Kommunens ansvar att erbjuda plats utgår från närhetsprincipen. Skollagen kapitel 8 

”15 §   Ett barn ska erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära barnets eget hem som 

möjligt. Skälig hänsyn ska tas till barnets vårdnadshavares önskemål.” 

Det är också närhetsprincipen som huvudsakligen styr vårdnadshavares önskemål om 

plats.  

 

Vårdnadshavare ansöker om placering i första, andra, tredje hand osv, och handläggarna 

placerar i möjligaste mån på förstahandsvalet. Dock har verksamheten inte alltid 

möjlighet att tillgodose förstahandsvalet. Vissa av kommunens enheter har ”ständig” kö, 

exempelvis Bokenäs, Hogstorps och Lane Ryrs förskolor.  

 

Vissa enheter har barn i kö längre än andra, eftersom vårdnadshavare bara önskar sitt 

första alternativ, till exempel en del som står i kö till Frida.  

 

2020 och framåt 

Varje vår, så länge inte tillräckligt med platser skapas där flest barn behöver, kommer 

verksamheten behöva möjlighet att öppna tillfälliga avdelningar. Exempel på tidigare 

”nödöppningar” är Linet och Skansen. Ur denna synvinkel är det en fördel att ha 

tillgång till lokaler förberedda med möbler, material mm, för att göra tillfälliga 

barngrupper när trycket är som störst. Den möjlighet har vi 2020, då Karlsbergs förskola 

finns tillgänglig. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lena-Maria Vinberg  

Förvaltningschef Verksamhetschef förskola  
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Expediera till 

 



Enhet Kapacitet 

Placerade 

190815

Placerade 

efter 

190815 

Antal barn 

i kö                  

190815  HT 

19

Antal 

barn i kö                  

190815  

VT20

Antal 

barn i kö                  

190815  

HT20

Balladen 32 25 5
Hovhult 90 77 10 1 4

Bleket 36 30 1 2 3 1
Jacobsberg 36 39 1 2 2
Killingen 58 61 1 2

Dalaberg 72 67 4
Fjällräven 85 60 6
Myntet 36 32 2 1 1
Diamanten 13 16
Helenedal 72 71 4 2
Snäckan 26 26 1

Fasseröd 90 97 2 2 6 1

Parken 180 153 17 2 4
Lancaster 72 79 2 1 9 2

Skogslyckan 162 149 8 4 5
Dahlgrenska 54 52 6 2 2

Ängabo 36 34 2 2
Kurveröd 72 70 2
Smultronplantan 20 22 2 1

Herrestad 90 81 4 3
Linet 72 51 3 2
Norgården 36 34 1
Källdal 72 58 1 2 2 1
Misteröd 36 40 1 3
Sunningevägen 90 70 3 1 1

Hogstorp 45 46 1 2 5 1

Bokenäs 30 30 2 4 1
Klostergården 15 12 2 1
Kreatören 108 118 3 3 13 2

Hälle 108 91 6 1 3
Kärr 90 91 5 4 1
Strumpan 90 78 11 1 1 2

Forshälla 54 59 1 1 1
Prästgården 36 35 8 5

Lustträdgården 60 56 1 6 9 1
Stranden 36 37 7 4

Hönseberget 32 33 2 3
Skansen 108 107 6 3 5
Fisken 27 27 1 1 1
Frideborg 54 50 1 2 2
Kaprifolen 28 31 4 4

Äsperöd 72 70 1
Rosenhäll 30 26 1 1
Frida 108 108 5 2 2 2
Klippan 72 77 1 5 2
Stenbacken 39 35 3 1

Lane Ryr 54 52 8 1 2 1

DBV 168 163 5 2

Totalsumma 3102 2926 150 69 127 21



Efterfrågan om platser till förskolan - Förskolekön 

Vi nås av olika besked vad gäller förskoleköns omfattning, den statistik vi har att förhålla oss till är 
den som redovisas av verksamhetschefen på BUN vid olika tillfällen. Vi nås också av andra uppgifter 
vad gäller tillgång och efterfrågan över tid. 

Vår fundering blir om det finns "luft" I systemet och om inrapporteringen av platser inte 
överensstämmer med situationen för aktuell avstämningsperiod. Vi har bl.a. fått signaler om att det 
över tid finns tomma platser. 

Hur ansvarar förskolechefen för var placeringar sker. 

Vi önskar en samlad bild av aktuell status och önskar en redovisning av kön per kommunområde 
samt per förskola. 

Vi har äldre lokaler med stort renoveringsbehov, lokalerna/förskolorna med sämst status bör avyttras 
i första hand. Hur hanteras detta när vi ersätter med nya platser/förskolor. 

S-gruppen i BUN/ 

Sonny Persson 
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2019-09-19 
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Delårsrapport augusti 2019 Barn och utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Varje nämnd ska lämna en delårsrapport augusti 2019 enligt av kommunen fastställd 
mall. Denna rapport ska innehålla en uppföljning och prognos av ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultat utifrån prioriterade områden, uppdrag och mått i nämndens 
styrkort. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 
Delårsrapport augusti 2019 Barn och utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna upprättad delårsrapport augusti 2019  
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Handläggare 

Utredare Anna Hurtig 

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

 

Delårsrapport augusti 2019 Barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Varje nämnd ska lämna en delårsrapport augusti 2019 enligt av kommunen fastställd 

mall. Denna rapport ska innehålla en uppföljning och prognos av ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat utifrån prioriterade områden, uppdrag och mått i nämndens 

styrkort.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 

Delårsrapport augusti 2019 Barn och utbildningsnämnden      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport augusti 2019  

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Hurtig 

Förvaltningschef Utredare  

Expediera till 
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Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 
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Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till 
huvudmannen samt ärenden från BEO och Skolinspektionen vt. 
2019 
Sammanfattning 
I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-
mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 
6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 
eller trakasserier.  
 
Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-
nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 
anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 
behandling eller diskriminering.  
 
Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 
är det anmälningarna under vårterminen 2019 som följs upp och analyseras. Även 
terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen och barn- och elevombudet 
(BEO) redovisas 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 
anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till barn- och elevombudet 
(BEO) och Skolinspektionen för vårterminen 2019 
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

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

 

Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till 

huvudmannen samt ärenden från barn- och elevombudet 

(BEO) och Skolinspektionen vårterminen 2019 

Sammanfattning 

I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-

mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 

6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 

eller trakasserier.  

 

Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-

nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 

anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 

behandling eller diskriminering.  

 

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 

är det anmälningarna under vårterminen 2019 som följs upp och analyseras. Även 

terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen och barn- och elevombudet 

(BEO) redovisas.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 

anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till barn- och elevombudet 

(BEO) och Skolinspektionen för vårterminen 2019 

 

   

Ärendebeskrivning 

I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-

mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 

6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 



 Tjänsteskrivelse  
 

2(6) 

2019-08-27 Dnr BUN 2019/00918  

  

 

 

 

detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 

eller trakasserier.  

 

Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-

nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 

anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 

behandling eller diskriminering.  

 

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 

är det anmälningarna under vårterminen 2019 som följs upp och analyseras. Även 

terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen och barn- och elevombudet 

(BEO) redovisas.     

 

Skyldigheten att utreda uppgifter om trakasserier eller kränkande behandling inträder så 

snart någon i verksamheten får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit 

utsatt för detta. Det krävs således inga bevis om att en kränkning ska ha ägt rum för att 

en utredning ska inledas. Utredningsskyldigheten är också oberoende av om det förelåg 

en avsikt att kränka eller inte. Skyldigheten att utreda föreligger även om vårdnadsha-

vare, barn eller elever uppger att de inte vill att händelsen ska utredas. Den som utreder 

måste skaffa sig en självständig uppfattning om vad som har hänt. Man kan alltså inte 

låta saken bero om de inblandade lämnar motstridiga uppgifter.    

 

Om huvudmannen åsidosätter sina skyldigheter kan huvudmannen åläggas att dels 

betala skadestånd till barnet eller eleven för den kränkning som detta innebär, dels 

ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. Det är huvudmannen som ska 

visa att kränkande behandling inte har förekommit. Upplevda kränkningar kan anmälas 

till Barn- och elevombudet som utreder ärendet. Även Skolinspektionen utreder ärenden 

om upplevda kränkningar om anmälan omfattar både kränkningar och andra brister i 

skolsituationen. Diskriminering utreds av diskrimineringsombudsmannen. Även här 

finns regler om diskrimineringsersättning för det fall att utredningen visar att huvud-

mannen brustit.  

 

Både diskrimineringslagen och 6 kap. i skollagen har till syfte att skydda barn och ele-

ver mot kränkningar av deras värdighet. Kränkningar av barns och elevers värdighet kan 

förekomma i form av diskriminering, trakasserier eller genom kränkande behandling.   

 

Huvudmannen ska bedriva ett målinriktat arbete samt arbeta med aktiva åtgärder för att 

dels främja lika rättigheter och möjligheter, dels förebygga och förhindra trakasserier 

och kränkande behandling. Verksamheterna ska upprätta en likabehandlingsplan där 

arbetet beskrivs samt dokumentation över arbetet enligt bestämmelserna i 

diskrimineringslagen. Det är inget som hindrar att detta sker i samma dokument.  
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Skolinspektionen har tillsammans med Barn- och elevombudet tillsyn över att bestäm-

melserna i 6 kap skollagen följs. Diskrimineringsombudsmannen har tillsynen över att 

bestämmelserna i diskrimineringslagen följs.  

Statistik  

Nedan lämnas en redogörelse över antalet anmälda utredningar till huvudmannen. Re-

dogörelsen omfattar statistik både från senaste uppföljningen (höstterminen 2018) och 

innevarande uppföljning (vårterminen 2019).  

 

Antal anmälningar per verksamhetsform inklusive antal från föregående uppföljning:  

 

Uppföljning februari 2019 

(avser höstterminen 2018) 

Totalt antal  

921 

Uppföljning september 2019 

(avser vårterminen 2019) 

Totalt antal 

889 

 
    

Förskola 9 Förskola 10 

Pedagogisk omsorg 2 Pedagogisk omsorg 0 

Grundskola/grundsärskola 908 Grundskola/grundsärskola 866 

Gymnasieskolan/gymnasie-

särskolan 

2 Gymnasieskolan/gymnasie-

särskolan 

13 

Vuxenutbildningen 0 Vuxenutbildningen 0 

    

Per skola/enhet  Per skola/enhet  

Bokenäs 30 Bokenäs 40 

Hogstorp 2 Hogstorp 0 

Herrestad F-3 8 Herrestad F-3 13 

Herrestad 4-6 19 Herrestad 4-6 14 

Norgården F-6 42 Norgården F-6 38 

Norgården 7-9 26 Norgården 7-9 25 

Sandersdal  50 Sandersdal  25 

Norrskolan 8 Norrskolan 14 

Äsperöd F-6 120 Äsperöd F-6 59 

Sommarhemmet 7-9 34 Sommarhemmet 7-9 9 

Sommarhemmet F-6 92 Sommarhemmet F-6 61 

Sommarhemmet grundsär 4 Sommarhemmet grundsär 0 

Dalaberg 150 Dalaberg 191 

Ramneröd 14 Ramneröd 10 

Ljungskile F-3 43 Ljungskile F-3 36 

Ljungskile 4-6 33 Ljungskile 4-6 6 

Hovhult 27 Hovhult 31 

Lane Ryr 12 Lane Ryr 0 

Forshälla 82 Forshälla 128 
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Väster 4-7 13 Väster 5-7 39 

Väster 8-9 5 Väster 8-9 3 

Unneröd 56 Unneröd 86 

Skansen-Äsperöd 1 Skansen-Äsperöd 0 

Stråket  3 Stråket  0 

Linnéaskolan 21 Linnéaskolan 29 

Norgårdens grundsärskola 0 Norgårdens grundsärskola 1 

Källan 9 Källan  6 

Bryggan 0 Bryggan  2 

    

Gymnasiet  Gymnasiet  

Akademi Sinclair 0 Akademi Sinclair 5 

Agneberg 2 Agneberg 3 

Östrabo yrkes 0 Östrabo yrkes 2 

Östrabo 1 0 Östrabo 1 0 

Gymnasiesär 0 Gymnasiesär 3 

    

Förskola  Förskola  

Hälle förskola 1 Hälle förskola 0 

Bokenäs förskola  0 Bokenäs förskola  0 

Fjällrävens förskola  1 Fjällrävens förskola  0 

Kärrs förskola 0 Kärrs förskola 0 

Parkens förskola  1 Parkens förskola  0 

Skogslyckans förskola 3 Skogslyckans förskola 0 

Balladens förskola  0 Balladens förskola  0 

Hönsebergets förskola  0 Hönsebergets förskola  0 

Forshälla förskola  1 Forshälla förskola  3 

Skansens förskola  0 Skansens förskola  1 

Ängabo förskola  0 Ängabo förskola  0 

Herrestads förskola 1 Herrestads förskola 0 

Jakobsbergs förskola 0 Jakobsbergs förskola  0 

Äsperöds förskola 1 Äsperöds förskola 0 

Kreatörens förskola  0 Kreatörens förskola  3 

Myntets förskola  0 Myntets förskola  3 

 

 

Antal anmälningar 

Som framgår ovan har det totala antalet anmälningar minskat något. Vid vissa enheter 

har antalet anmälningar halverats, medan några enheter har ett ökat antal anmälningar.   
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För att få en förklaring till detta har kontakt tagits med några av rektorerna som haft en 

väsentlig förändring för att få deras analys och kommentarer. Sammanfattningsvis 

uppger rektorerna följande:  

 

Anledning till ökning - exempel:  

 Trångboddhet 

 Många elever med särskilda behov där kränkningssituationer uppkommer 

 Medvetenhet från personal om gällande regler och rutiner 

 Exempel på att det vid vissa enheter är ett fåtal elever som står för en stor del av 

anmälningarna och där görs flera insatser för att få kränkningarna att upphöra   

 Ändrade arbetssätt i trygghetsgruppen som innebär att fler anmäler – samtidigt 

bidrar det till att upptäcka mönster och att säkerställa att arbete sker på rätt sätt 

 

Anledning till minskning - exempel:  

 En enhet har skapat en konflikthanteringsmodell som personalen har tagit fram 

tillsammans och enheten har under läsåret arbetat aktivt på att bemöta elever på 

ett likvärdigt sätt och följa modellen. 

 Regelbundna samtal i personalgruppen om dessa frågor 

 Skapat ett värdegrundsdokument där eleverna vet vad som förväntas av dem i 

olika steg.  

 Kontinuerlig genomgång av dokument och rutiner varje månad samt vid behov  

 Dokument och rutiner är genomgångna och beslutade i elevråd, föräldraråd samt 

vid APT  

 Mer personal vid utevistelse samt skapat bättre uteverksamhet på så sätt att 

eleverna får tillgång till ett större område samt kan välja mellan fler aktiviteter  

 Fler samtal med eleverna och större delaktighet för eleverna i dessa frågor 

 

Ärenden hos Skolinspektionen samt Barn- och elevombudet  

2019:443 – Sommarhemsskolan  

Ärendet rör bristande stöd samt hög frånvaro hos eleven. Inledningsvis valde 

Skolinspektionen att hantera ärendet som ett klagomål med krav på kopia av 

huvudmannens svar till anmälaren. Men i och med att eleven hade hög frånvaro inledde 

inspektionen ett ärende för att huvudmannen skulle redogöra för vilka åtgärder som 

vidtogs för att säkerställa elevens rätt till utbildning (utredning av stödbehov och 

frånvaro samt åtgärder).  

 

Ärendet är avslutat.   

 

2019:1094 – Västerskolan  

Ärendet rör en elevs rätt till särskilt stöd samt anmälan och utredning av kränkningar. 

Ärendet är pågående och vidtagna åtgärder ska redovisas senast 31 oktober 2019.  
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2019:4012 – Östrabo 

Ärendet hanterades som ett klagomål med krav på kopia av huvudmannens svar till 

anmälaren. Ärendet rörde bristande stöd.  

 

Ärendet är avslutat.  

 

2019:5999 – Skansens förskola 

Ärendet hanterades som ett klagomål med krav på kopia av huvudmannens svar till 

anmälaren. Ärendet rörde rätten till omsorg samt bristande tillsyn.  

 

Ärendet är avslutat.  

  

Sammanfattning  

 Antalet anmälda utredningar om kränkningar har minskat något under terminen. 

Vid den analys som genomförs framför rektorerna som främsta orsak till detta 

att rutinerna gås igenom kontinuerligt och att det vidtas flera åtgärder för att öka 

förutsättningarna för att kränkningarna ska minska i antal   

 Samtidigt framförs att trångboddheten bidrar till att anmälningarna ökar vid 

vissa enheter.  

 Antalet anmälningar vid gymnasieskolan är fortsatt låg  

 Antalet ärenden till Skolinspektionen och BEO har minskat (4 ärenden jämfört 

med 6 terminen innan) vilket är positivt.  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Expediera till 

Verksamhetskontoren 
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Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 114 Dnr BUN 2019/00771  10 

Tillsynsrapport vårterminen 2019 
Sammanfattning 
Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  
 
Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 
verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be-
hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  
  
Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 
och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 
bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 
verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 
 
Under våren 2019 har tillsynsenheten  
 

 genomfört uppföljning efter föreläggande gällande förskolan Snäckan, Ströms 
Slott AB 

 genomfört uppföljning efter föreläggande vid vite gällande Christella 
barnomsorg 

 genomfört regelbunden tillsyn av pedagogisk omsorg, Ströms Slott AB 
 genomfört regelbunden tillsyn av pedagogisk omsorg, Almanara AB 
 genomfört regelbunden tillsyn av förskolor, ULNA AB 
 genomfört regelbunden tillsyn av förskolor och friliggande fritidshem, 

Matildaskolan AB 
 genomfört riktad tillsyn av pedagogisk omsorg med anledning av nyanställda 

dagbarnvårdare, Ströms Slott AB  
 inhämtat underlag för ägar- och ledningsprövning vid två tillfällen. 

 
Uppföljningen efter föreläggande avseende systematiskt kvalitetsarbete för förskolan 
Snäckan, Ströms Slott AB, visade att huvudmannen vidtagit godtagbara åtgärder.  
 
Huvudmannen för Christella barnsomsorg hade, hösten 2018 under regelbunden tillsyn, 
fått ett föreläggande förenat med vite och skulle senast 15 februari 2019 redovisa 
åtgärder kring systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljningen visade att huvudmannen 
påbörjat ett arbete och vitesföreläggandet drogs tillbaka, men huvudmannen ska 
redovisa ytterligare åtgärder senast 15 augusti 2019. 
 
De två huvudmännen för pedagogisk omsorg, Ströms Slott AB och Almanara AB, 
uppfyller författningarnas krav inom granskade områden. 
  



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 114 
 
Resultatet av tillsynen visar också att huvudmännen för förskolor inom ULNA AB och 
Matildaskolan AB uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.  
 
Huvudmannen för Matildaskolan AB gavs föreläggande beträffande det friliggande 
fritidshemmet. 
 
I denna rapport redovisas vad som framkommit vid tillsynen samt vilka åtgärder som 
vidtagits. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27    

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna tillsynsenhetens rapport för våren 2019 i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-17  
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Handläggare 

Utredare Anna-Karin Persson Borg 

Telefon 0522-69 80 74 
anna-karin.perssonborg@uddevalla.se 

 

Tillsynsrapport vårterminen 2019 

Sammanfattning 

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

fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 

huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  

 

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

verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 

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

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

  

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 

och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 

bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 

verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

 

Under våren 2019 har tillsynsenheten  

 

 genomfört uppföljning efter föreläggande gällande förskolan Snäckan, Ströms 

Slott AB 

 genomfört uppföljning efter föreläggande vid vite gällande Christella 

barnomsorg 

 genomfört regelbunden tillsyn av pedagogisk omsorg, Ströms Slott AB 

 genomfört regelbunden tillsyn av pedagogisk omsorg, Almanara AB 

 genomfört regelbunden tillsyn av förskolor, ULNA AB 

 genomfört regelbunden tillsyn av förskolor och friliggande fritidshem, 

Matildaskolan AB 

 genomfört riktad tillsyn av pedagogisk omsorg med anledning av nyanställda 

dagbarnvårdare, Ströms Slott AB  

 inhämtat underlag för ägar- och ledningsprövning vid två tillfällen. 

 

Uppföljningen efter föreläggande avseende systematiskt kvalitetsarbete för förskolan 

Snäckan, Ströms Slott AB, visade att huvudmannen vidtagit godtagbara åtgärder.  

 

Huvudmannen för Christella barnsomsorg hade, hösten 2018 under regelbunden tillsyn, 

fått ett föreläggande förenat med vite och skulle senast 15 februari 2019 redovisa 

åtgärder kring systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljningen visade att huvudmannen 
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påbörjat ett arbete och vitesföreläggandet drogs tillbaka, men huvudmannen ska 

redovisa ytterligare åtgärder senast 15 augusti 2019. 

 

De två huvudmännen för pedagogisk omsorg, Ströms Slott AB och Almanara AB, 

uppfyller författningarnas krav inom granskade områden. 

 

Resultatet av tillsynen visar också att huvudmännen för förskolor inom ULNA AB och 

Matildaskolan AB uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.  

 

Huvudmannen för Matildaskolan AB gavs föreläggande beträffande det friliggande 

fritidshemmet. 

 

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

vidtagits.     

      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-17.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna tillsynsenhetens rapport för våren 2019 i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-17    

Ärendebeskrivning 

Under våren 2019 har tillsynsenheten, i enlighet med skollagens kap. 26 § 4, slutfört en 

pågående tillsyn av huvudmannen för förskolan Snäckan, Ströms Slott AB, då denne 

efter föreläggande vidtagit godtagbara åtgärder.  

 

Enheten har via Skype mött huvudmannen för Christella Barnomsorg beträffande 

uppföljning av åtgärder med anledning av föreläggande vid vite.  

 

Vidare har tillsynsenheten genomfört regelbunden tillsyn av fyra huvudmän – Almanara 

AB, Ströms Slott AB (båda inom pedagogisk omsorg), samt hos ULNA AB och 

Matildaskolan AB (förskolor samt fritidshem).  

 

En riktad tillsyn avseende nyanställda dagbarnvårdare har gjorts hos Ströms Slott AB. 

 

Underlag för ägar- och ledningsprövning har inhämtats vid två tillfällen 
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Sammanställning tillsyn, våren 2019 

Huvudman/verksamhet Tidpunkt Plats 

Uppföljning förelägganden, pågående regelbunden tillsyn 

Ströms Slotts AB,  

Snäckans förskola 

2019-01-30 Stadshuset 

 

Christella Barnomsorg, 

pedagogisk omsorg 

2019-02-13 

 

Skype-möte 

 

Regelbunden tillsyn, pedagogisk omsorg 

Ströms Slotts AB, 

pedagogisk omsorg 

2019-02-13 

2019-02-14 

2019-02-21 

2019-02-27 

2019-03-01 

2019-03-06 

 

Besök hos 5 

dagbarnvårdare 

samt möte på Stadshuset 

 

Almanara AB, pedagogisk 

omsorg 

2019-03-12 

2019-03-08 

Verksamhetens lokal 

samt möte på Stadshuset 

Regelbunden tillsyn, förskola 

ULNA AB,  

Lancaster förskola 

Dahlgrenska förskolan 

Klippans förskola 

Fasseröds förskola 

 

2019-03-28 

2019-04-02 

2019-04-03 

2019-04-04 

2019-04-10 

 

 

Verksamhetens lokaler 

samt möte på Stadshuset 

Matildaskolan AB 

Källdals förskola 

Strumpans förskola 

Sunningevägens förskola 

2019-05-21 

2019-05-21 

2019-05-22 

2019-06-05 

 

Verksamhetens lokaler 

samt möte på Stadshuset 

Regelbunden tillsyn, friliggande fritidshem 

Matildaskolan AB 

Fritidshemmet Mareld 

2019-05-21 

2019-06-05 

Verksamhetens lokaler 

samt möte på Stadshuset 

Riktad tillsyn 

Ströms Slott AB, 

pedagogisk omsorg 

2019-05-28 Besök två nyanställda 

dagbarnvårdare 

Ägar- och ledningsprövning, faktainsamling 

ULNA AB blir dotterbolag 

till Atvexa AB  

april 2019  

Matildaskolan AB blir 

dotterbolag till ULNA AB 

juni 2019   
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Bedömningsområden förskola och fritidshem, regelbunden tillsyn 

Följande bedömningsområden ingår i den regelbundna tillsynen av förskola och 

fritidshem: 

Förutsättningar  

 Styrning och ledning 

 Planering och genomförande av utbildningen 

 Samarbete med hemmen  

Utveckling av utbildningen  

 Styra och leda kvalitetsarbetet 

 Dokumentera kvalitetsarbete 

 Följa upp resultat och måluppfyllelse 

 Analysera och bedöma utvecklingsbehoven  

 Planera och genomföra utbildningen 

 Ha rutiner för klagomål  

Bedömningsområden pedagogisk omsorg, regelbunden tillsyn 

Följande bedömningsområden ingår i den regelbundna tillsynen av pedagogisk omsorg: 

Förutsättningar för den pedagogiska omsorgen  

 Övergripande krav på verksamheten 

 Utveckling och lärande 

 Särskilt stöd 

 Lokaler 

 Barngruppens sammansättning och storlek  

 Personal  

Utveckling av den pedagogiska omsorgen 

 Uppföljning och utvärdering 

 Klagomål  

Utgångspunkter vid bedömning och uppföljning 

Bedömningen har gjorts av i vilken utsträckning verksamheterna vid det aktuella 

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

fattningarna. Bedömningarna har grundats på de dokument som huvudmannen och 

verksamheten skickat in och de intervjuer som genomförts med representanter för 

huvudmannen, förskolechefer och personal samt genom observationer i verksamheterna.  

 

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

påtalade brister och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av ingripanden.  
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Riktad tillsyn avseende nystartad verksamhet, så kallad förstagångstillsyn  
Riktad tillsyn har till syfte att kontrollera att huvudmannen och verksamheten arbetar 

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

kunna få råd och vägledning tidigt i uppbyggnaden av verksamheten. 

 

Riktad tillsyn 

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

nyanställda dagbarnvårdarna har förutsättningar att arbeta enligt författningarnas krav. 

Resultat våren 2019 

Huvudman Tillsyn Resultat 

 

Ströms Slotts AB,  

Snäckans förskola 

 

Uppföljning av regel-

bunden tillsyn hösten 2018;  

föreläggande beträffande 

systematiskt kvalitetsarbete  

Avslutad 

Christella Barnomsorg, 

pedagogisk omsorg 

 

Uppföljning av 

regelbunden tillsyn hösten 

2018;  

föreläggande vid vite 

beträffande systematiskt 

kvalitetsarbete  

 

Föreläggande förenat med 

vite upphävs, men för att 

säkerställa att åtgärderna är 

tillräckliga skall huvud-

mannen redovisa åtgärder 

kopplat till uppföljning och 

utvärdering senast 2019-

08-15. 

 

Mål 1345–18, som ligger 

hos Kammarrätten, är inte 

avslutat (rätten till bidrag). 

Ströms Slott AB, 

pedagogisk omsorg 

Regelbunden tillsyn 

5 dagbarnvårdare 

Avslutad 

 

Almanara AB, 

Pedagogisk omsorg 

Regelbunden tillsyn 

 

Avslutad 

 

ULNA AB, 

förskolor 

Regelbunden tillsyn 

4 förskolor 

Avslutad 

Matildaskolan AB, 

förskolor 

Regelbunden tillsyn 

3 förskolor 

Avslutad 

Matildaskolan AB,  

fritidshem 

Regelbunden tillsyn 

1 fritidshem 

Föreläggande,  

åtgärder redovisas senast 

2019-10-30. 

Ströms Slott AB, 

pedagogisk omsorg 

Riktad tillsyn,  

2 nyanställda 

dagbarnvårdare 

Avslutad 
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Resultat, pedagogisk omsorg 

Regelbunden tillsyn, pågående ärende 

Christella Barnomsorg 

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

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

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

återkallas. Beslutet överklagades och ligger för prövning av Kammarrätten i Göteborg. 

Målet, 1345–18, är inte avslutat.  

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

avvaktan på lagakraftvunnen dom hanteras bolaget i enlighet med gällande rutiner. 

Således, eftersom förvaltningen är ansvarig tillsynsmyndighet, har den regelbundna 

tillsynen av bolaget fortsatt i enlighet med den tillsynsplan som finns.  

Tillsynsenheten genomförde regelbunden tillsyn hösten 2018, och påpekade vid 

tillsynen åter igen brister inom det systematiska kvalitetsarbetet. Inom ramen för råd 

och vägledning påvisade tillsynsenheten därför olika förutsättningar för systematiskt 

kvalitetsarbete. I samband med mötet begärde tillsynsmyndigheten, med stöd av 26 kap 

10 § skollagen, att Christella barnomsorg skulle vidta kompletterande åtgärder för att 

avhjälpa påtalade brister. De vidtagna åtgärderna skulle skriftligt redovisas till tillsyns-

myndigheten senast 2018-11-20.  

Någon redovisning inkom ej och bolaget fick därför föreläggande förenat med vite 

2018-12-19. Åtgärder skulle redovisas senast 2019-02-15.  

Den 23 januari 2019 redovisade bolaget sina åtgärder och meddelande samtidigt att 

vitesföreläggandet hade överklagats av bolaget till förvaltningsrätten i Göteborg.  

Skype-möte hölls med huvudmannen 2019-02-13. Bolaget redovisade åtgärder för 

första halvåret 2018 och dessa indikerade att huvudmannen var på väg mot ett 

systematiskt kvalitetsarbete, vilket medförde att vitesföreläggandet drogs tillbaka.  

För att säkerställa kontinuitet och för att följa upp att de vidtagna åtgärderna får önskad 

effekt förelades dock bolaget att inkomma med skriftlig redovisning av det systematiska 

kvalitetsarbetet med fokus på uppföljning och utvärdering för helåret 2018.  

Dessa åtgärder skall redovisas senast 2019-08-15.  

 

Regelbunden tillsyn 

Ströms Slott AB 

Pedagogisk omsorg Ströms Slott AB har i Uddevalla kommun i nuläget 18 dagbarn-

vårdare. Verksamheten bedrivs under ledning av verksamhetschef Ann-Christine 

Skoglund. I verksamheten är 114 barn placerade, fördelade på 18 barngrupper.  
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110 av barnen har annat modersmål än svenska. 13 barn har delad placering, vilket 

innebär att de också går i förskola. Samtliga dagbarnvårdare, utom en, bedriver verk-

samheten i sitt eget hem. Eftersom Ströms Slott AB har många dagbarnvårdare anställda 

besöks dessa inte vid ett och samma tillsynstillfälle utan delas upp på flera år. Besök 

hos de fem aktuella dagbarnvårdarna kopplas därför till den tillsyn som gjordes hösten 

2018 och är en del i den regelbundna tillsynen av huvudmannen. Denna gång besöktes 

dagbarnvårdare som arbetat länge för huvudmannen och som haft senast haft besök av 

tillsynsenheten någon gång mellan 2011 och 2015.  

 

Tillsynen visar att det finns en målmedvetenhet avseende att barnen ska lära sig svenska 

språket. Verksamhetschefen arbetar aktivt med att ge dagbarnvårdarna pedagogisk 

handledning inom de prioriterade områdena.  Tillsynsenheten rekommenderade, vid 

förra tillsynstillfället, inom ramen för råd och vägledning, att språkutvecklande åtgärder 

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

vecklande aktiviteter för barnen med pedagoger som har svenska som modersmål. 

Huvudmannen verifierar att sådant arbete pågår. 

 

Tillsynsenheten rekommenderade vidare att huvudmannen förtydligar sina rutiner kring 

arbetet med att identifiera barn i behov av särskilt stöd och arbetsgången för dagbarn-

vårdare. Vi pratade också om vikten av samverkan vid övergång till obligatorisk för-

skoleklass samt vid delade placeringar. För att ytterligare stärka barnens språkut-

veckling rekommenderade tillsynsenheten att arbeta med bilder som förstärker det 

talade språket. Det kan användas i olika vardagssituationer, såsom vid förberedelse vid 

olika aktiviteter som till exempel att ”gå till skogen”, ”gå till öppna förskolan” och ”gå 

till biblioteket.”  

 

Denna tillsynen avslutades, men tillsynsenheten fortsätter med regelbunden granskning 

av Ströms Slotts pedagogiska omsorg genom att besöka ytterligare fem dagbarnvårdare 

under hösten 2019. 

 

Regelbunden tillsyn 

Almanara AB 

Almanara pedagogisk omsorg är en enskild pedagogisk omsorg som bedriver verk-

samhet i lokaler belägna centralt i Uddevalla kommun. Verksamheten startades i augusti 

2014 och ombildades till aktiebolag 2017. Förutom de två delägarna är tre personer 

anställda. Två personer har barnskötarutbildning och en person är utbildad kock. 

Samtliga dagbarnvårdare har flera års erfarenhet av att arbeta med barn. Samtliga har 

annat modersmål än svenska. 33 barn mellan 1–5 år är inskrivna i den pedagogiska 

omsorgen. Barnen delas ofta in i fyra grupper utifrån barnens intresse och behov. 

Samtliga barn har annat modersmål än svenska.  

 

Verksamheten är inrymd i lokaler på Södergatan 20 i centrala Uddevalla och har ett 

tidsbegränsat bygglov som gäller till 2020-07-31. Huvudmannen anger att hyresvärden 
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har kontakt med Samhällsbyggnadsnämnden i ärendet. Huvudmannen har på grund av 

det tidsbegränsade bygglovet planer på att förändra verksamheten, så att den utförs i 

dagbarnvårdares hem. Tillsynsenheten uppmanade huvudmannen att påbörja arbetet 

med att förändra verksamheten i god tid innan beräknad start och ta kontakt barn- och 

utbildningsförvaltningen senast i januari 2020 för ytterligare vägledning. 

 

Tillsynen avslutades. 

Riktad tillsyn, nyanställda dagbarnvårdare 

Ströms Slott AB 

Tillsynen visar att huvudmannen har rutiner för att säkerställa att de nyanställda dag-

barnvårdarna har förutsättningar att arbeta enligt de övergripande kraven för verksam-

heten. Huvudmannen beskriver hur dagbarnvårdaren ges förutsättningar att bedriva 

verksamheten så att den stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Lek-

miljöerna hos de två dagbarnvårdarna skiljde sig dock åt en aning. Tillsynsenheten 

rekommenderade därför inom ramen för råd och vägledning att huvudmannen hos den 

ena dagbarnvårdaren tittar på hur det går att berika miljön i ”barnhöjd” så att den blir 

mer tilltalade och stimulerande. Rutiner för att säkerställa att lokalerna är trygga, säkra 

och hälsosamma för barn att vistas i har redovisats.  

 

Verksamhetschefen känner barnen i barngrupperna till namn och beskriver hur dag-

barnvårdare samarbetar med andra dagbarnvårdare. Hon beskriver hur hon tar ansvar för 

barngruppens sammansättning och storlek så att det enskilda barnets och gruppens be-

hov kan tillgodoses. Personalen deltar i kompetensutvecklingsinsatser och ges 

kontinuerlig pedagogisk handledning. 

 

Verksamhetschefen har vid tidigare tillsyn berättat att dagbarnvårdare förväntas tala 

svenska under arbetstid. Vid besöket diskuteras hur dagbarnvårdaren kan stötta de 

yngsta barnen i deras språkutveckling. Tillsynsenheten rekommenderar inom ramen för 

råd och vägledning att dagbarnvårdare använder bildstödjande material för att förstärka 

barnens förståelse av vad som ska hända under dagen samt att dagbarnvårdare åter-

kommande benämner aktiviteter som sker i vardagen eller i leken – att inte bara 

berömma eller korrigera, utan också sätta ord på det barnen gör. 

 

Tillsynen avslutades. 

Resultat förskola 

Regelbunden tillsyn, pågående ärende 

Ströms Slott AB 

Huvudmannen har 8 förskolor samt driver pedagogisk omsorg i ett 30-tal kommuner 

och stadsdelar. Förskolor finns bland annat i närområdet; Lilla Edet, Kungälv, Ale och 

Färgelanda. Huvudmannen för Ströms Slott AB har nyligen tillsatt en skolchef för 
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pedagogisk omsorg och förskolor som bedrivs i bolaget regi. Huvudmannens 

organisationsschema visar också att det finns en förskolechefsgrupp. 

 

Snäckans förskola har en avdelning där 27 barn var inskrivna vid tillsynstillfället. 

Förskolan har inte någon särskild inriktning. Samtliga barn har annat modersmål än 

svenska. Barnen delas in i olika grupper under dagen, efter de aktiviteter som är 

inplanerade. 

 

Tillsynen av Ströms Slott AB under hösten 2018 var en regelbunden tillsyn med fokus 

på det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen 4 kap. samt utifrån läroplanens mål 

och uppdrag att skapa en verksamhet som utmanar och stimulerar barns utveckling. 

Eftersom ny läroplan träder ikraft 1 juli 2019 har huvudmannens åtgärder kring imple-

menteringen av denna ingått som fokusområde. 

 

Tillsynsenheten begärde in kompletterande handlingar gällande dokumentation som 

visar arbetet med kartläggning, uppföljning och utvärdering, samt analysen som ligger 

till grund för utvecklingsområden och val av kompetensutveckling. 

 

Tillsynsenheten konstaterade att huvudmannen för Ströms Slott AB efter komplettering 

2019-01-29 har redovisat dokumentation som uppfyller författningskraven avseende det 

systematiska kvalitetsarbetet. 

Tillsynen avslutades. 

 

Regelbunden tillsyn 

ULNA AB  

Bolaget har 12 fristående förskolor i Alingsås, Nacka, Trollhättan, Täby och Udde-

valla. Bolaget meddelade i februari att verksamheterna ska anslutas till Atvexagruppen, 

och att ULNA därmed blir ett dotterbolag till Atvexa AB. Atvexa har 17 dottersällskap 

med 77 förskolor och 22 skolor i Sverige. ULNA:s VD har uttalat att ”för medarbetare, 

barn och föräldrar kommer ägarförändringen inte att märkas av, då ULNA ska drivas 

vidare som nu”.  

 

ULNA står för ”utveckling”, ”lek”, ”närhet” och ”ansvar”. I Uddevalla finns sju för-

skolor. Förskolecheferna i Uddevalla har ansvar för två enheter var (en av cheferna har 

ansvar för en förskola i Trollhättan) och tillsynsenheten har besökt fyra enheter och 

mött fyra förskolechefer.  

 

Tillsynen av ULNA AB under våren 2019 var en regelbunden tillsyn med fokus på det 

systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen 4 kap. samt utifrån läroplanens mål och 

uppdrag att skapa en verksamhet som utmanar och stimulerar barns utveckling. Efter-

som ny läroplan träder ikraft 1 juli 2019 har huvudmannens åtgärder kring implemen-

teringen av denna ingått som fokusområde. 
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Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att de granskade huvudmannen för de 

fyra förskolorna uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats.  

 

Tillsynen avslutades. 

 

Regelbunden tillsyn 

Matildaskolan AB, förskolor  

Matildaskolan driver fyra förskoleenheter: Källdals förskola, Sunningevägens förskola, 

Misteröds förskola och Strumpans förskola, samt ett fritidshem Mareld, som ligger 

placerat vid Strumpans förskola. Matildaskolan arbetar Reggio Emilia-inspirerat och har 

i verksamheten tagit fram fyra värdeord som ska ligga till grund för verksamheten. 

Dessa är ”demokrati, trygghet, utforskade och mångfald” och beskrivs utifrån barn-, 

pedagog-, föräldra- och miljöperspektiv. 

 

Den 3 juni blev Matildaskolan AB ett dotterbolag till ULNA AB som i sin tur är dotter-

bolag till Atvexa AB. Introduktionen pågår och hur organisationen kommer att se ut 

mer exakt kommer ULNA AB att återkomma kring. 

 

Tillsynen av Matildaskolan AB under våren 2019 var en regelbunden tillsyn med fokus 

på det systematiska kvalitetsarbetet enligt skollagen 4 kap. samt utifrån läroplanens mål 

och uppdrag att skapa en verksamhet som utmanar och stimulerar barns utveckling. 

Eftersom ny läroplan för förskolan träder i kraft 1 juli 2019 har huvudmannens åtgärder 

kring implementeringen av denna ingått som fokusområde. 

 

Rutiner och former för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och dokumen-

teras både på huvudmannanivå och på enhetsnivå finns. Men dokumentationen visar att 

den uppföljning och utvärdering som har genomförts avseende förskolornas verksam-

het bör utvecklas vidare. Detta har också huvudmannen konstaterat. Tillsynsenheten ser 

att arbetet med konkreta målformuleringar och kriterier samt analysen av utfallet kan 

utvecklas. Detsamma gäller dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Tillsynsenheten avstår dock från ingripande med tanke på att Matildaskolan AB just har 

blivit ett dotterbolag till ULNA AB, och ger den nya huvudmannen möjlighet att arbeta 

vidare med detta. Verksamhetschefen för ULNA medverkade vid tillsynsmötet på 

Stadshuset i juni, och ses som en garant för informationsöverföringen. 

 

Tillsynen avseende förskoleverksamheten avslutades. 

 

Matildaskolan AB, fritidshem 

Det framgick vid inhämtade av dokumentation inför tillsynen att vare sig huvudmannen 

eller förskolechefen med ansvar för fritidshemmets verksamhet var medveten om att 

verksamheten styrs av läroplanen för grundskolan, LGR 2011 - reviderad 2016. 

Fritidshemmet har arbetat efter förskolans läroplan och haft samma styrning som 

förskolans verksamhet och har därför ingen dokumentation kopplad till grundskolans 
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läroplan. Vid tillsynsbesöket framgick att förskolechefen inför tillsynen varit i kontakt 

med Skolverket och att arbetet påbörjats. Förskolechefen noterade också att fritids-

hemmet skall upprätta en egen plan mot diskriminering och kränkande behandling. 

 

Tillsynsenheten konstaterade således att Matildaskolan AB inte uppfyller för-

fattningarnas och läroplanens krav avseende att planera, följa upp och utveckla 

utbildningen på fritidshemmet Mareld. 

 

Föreläggandet, med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800), innebär att huvud-

mannen senast 2019-11-30 ska redovisa åtgärder för att avhjälpa påtalade brister och 

senast samma dag inkomma med skriftlig redovisning av dessa. 

 

Ägar- och ledningsprövning 

Från och med 1 januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplig och ekonomiska 

förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de 

skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännande-

prövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta 

kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.  

 

Under våren 2019 har tillsynsenheten begärt in underlag för ägar- och ledningsprövning 

vid två tillfällen:  

 beträffande ULNA AB, som meddelade i februari, att de blivit dotterbolag till 

Atvexa AB 

 beträffande Matildaskolan AB, som meddelande i juni att de blivit dotterbolag 

till ULNA AB 

 

Tillsynsenheten gör bedömningen att kraven på insikt, lämplighet och ekonomiska 

förutsättningar uppfylls i båda fallen. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna-Karin Persson Borg 

Förvaltningschef Utredare 

Expediera till 
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Beställning av förstudie gällande Herrestadsskolans lokaler  
Sammanfattning 
Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 
prognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2028 beräknas ha ökat med ca 
580 elever jämfört med idag.  Detta styr planeringen och behovet av skollokaler i hela 
kommunen. 
 
Mot bakgrund av inriktningsbeslutet gällande en samlad organisering av 
grundsärskolan, att Herrestadsskolans lokaler blir lediga när Källdalsskolan tillkommer 
samt den nyligen genomförda förstudien gällande Norgårdenskolan, är det viktigt för 
den fortsatta strategiska planeringen för området Norgården-Herrestad-Källdal att även 
beställa en förstudie gällande Herrestadsskolans lokaler. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att beställa en förstudie gällande Herrestadsskolans lokaler 
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Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson 

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

 

Beställning av förstudie gällande Herrestadsskolans lokaler  

Sammanfattning 

Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 

prognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2028 beräknas ha ökat med ca 

580 elever jämfört med idag.  Detta styr planeringen och behovet av skollokaler i hela 

kommunen. 

 

Mot bakgrund av inriktningsbeslutet gällande en samlad organisering av 

grundsärskolan, att Herrestadsskolans lokaler blir lediga när Källdalsskolan tillkommer 

samt den nyligen genomförda förstudien gällande Norgårdenskolan, är det viktigt för 

den fortsatta strategiska planeringen för området Norgården-Herrestad-Källdal att även 

beställa en förstudie gällande Herrestadsskolans lokaler.         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att beställa en förstudie gällande Herrestadsskolans lokaler       

Ärendebeskrivning 

Behov av skolplatser i årskurs F-6 i område Källdal-Norgården-Herrestad 

2019-2028 
Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 

prognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2028 beräknas ha ökat med ca 

580 elever jämfört med idag.  Detta styr planeringen och behovet av skollokaler i hela 

kommunen. 

 

Befolkningsökning i skolområde Källdal-Norgården-Herrestad 
 
Befolkningsökning i område Herrestad-Norgården (prognos 2019) 

 

 Antal 2018 Prognos 2023 Förändring  

1-5 år 437 482 +45 

6-12 år 730 754 +24 

13-15 år 424 472 +48 
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Kommentar: 

 Faktiskt antal barn/elever 1-5 år och 6-12 år 31 dec 2018 i område Herrestad-

Norgården.  

 Faktiskt antal elever 13-15 år i hela Norgårdenskolans upptagningsområde, dvs 

inkl område Bokenäs och Hogstorp. 

 Ca 5 % av eleverna i området går i friskolor och det påverkar inte behovet av 

skollokaler. 

 

Beräknat antal elever i årskurs F-6 2019-2028 
Nedanstående tabeller visar elevutvecklingen 2019-2028 inkl behovet av ytterligare 

lokaler. Elevutvecklingen utgår från faktiskt antal elever som är placerade på 

Norgårdenskolan och Herrestadsskolan i aug -19 samt prognos om tillkommande elever 

till förskoleklass. Från och med höstterminen 2020 tillkommer Källdalsskolan och 

avsikten är att ersätta Herrestadsskolan. Källdalsskolan byggs som en 3-parallellig skola 

med plats för totalt 21 klasser. Herrestadsskolans lokaler har successivt utökats till följd 

av elevökningen och har idag 22 klasser. Källdalsskolan kommer därför att ha ett 

”underskott” på ett klassrum fram till 2022. 

 

Kapacitet 

Barn och utbildningsnämndens kapacitetsmått är ett pedagogiskt riktvärde för antal 

elever/klass: 

Årskurs F-6 22,5 elever/klass, dvs 45 elever i en 2-parallellig skola 

Årskurs 7-9 27,5          ”        , dvs 110 elever i en 4-parallellig skola 

 

För Källdalsskolan har däremot kapacitetsmåttet sedan tidigare beräknats till 25 

elever/klass. Det innebär att kapaciteten i antal platser som redovisas är högre än i de 

andra skolorna. 

 

I lokalhänseende är det dock viktigt att redovisa platsbehovet utifrån antal klasser 

snarare än utifrån antal elever då elevantalet i klasserna varierar. 
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Elever i Norgårdenskolan årskurs F-6, aug 2019 

årskurs 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

F 43 24 33 33 32 32 34 35 35 34 

1 40 43 24 33 33 32 32 34 35 35 

2 43 40 43 24 33 33 32 32 34 35 

3 25 43 40 43 24 33 33 32 32 34 

4 44 25 43 40 43 24 33 33 32 32 

5 44 44 25 43 40 43 24 33 33 32 

6 47 44 44 25 43 40 43 24 33 33 

totalt 286 263 252 241 248 237 231 223 234 235 

kapacitet 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 

diff 29 52 63 74 67 78 84 92 81 80 

klasser 13 12 12 12 13 13 13 13 14 14 

klassrum 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 

 

Elever i Herrestadsskolan (Källdalsskolan) årskurs F-6, , aug 2019 

årskurs 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

F 67 70 67 64 69 64 65 64 62 59 

1 70 67 70 67 64 69 64 65 64 62 

2 63 70 67 70 67 64 69 64 65 64 

3 92 63 70 67 70 67 64 69 64 65 

4 53 92 63 70 67 70 67 64 69 64 

5 55 53 92 63 70 67 70 67 64 69 

6 61 55 53 92 63 70 67 70 67 64 

totalt 461 470 482 493 470 471 466 463 455 447 

kapacitet 360 525 525 525 525 525 525 525 525 525 

diff -101 55 43 32 55 54 59 62 70 78 

klasser 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 

klassrum 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
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Sammanlagt beräknat elevantal i skolorna Norgården-Herrestad (Källdal) årskurs 

F-6 

årskurs 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

F 110 94 100 97 101 96 99 99 97 93 

1 110 110 94 100 97 101 96 99 99 97 

2 106 110 110 94 100 97 101 96 99 99 

3 117 106 110 110 94 100 97 101 96 99 

4 97 117 106 110 110 94 100 97 101 96 

5 99 97 117 106 110 110 94 100 97 101 

6 108 99 97 117 106 110 110 94 100 97 

totalt 747 733 734 734 718 708 697 686 689 682 

kapacitet 675 840 840 840 840 840 840 840 840 840 

diff -72 107 106 106 122 132 143 154 151 158 

klasser 35 34 34 34 34 34 34 34 35 35 

klassrum 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 

 

Kommentar:  
 2020 startar Källdalsskolan och ersätter Herrestadsskolan 

 Elevantalet utgår från antalet placerade elever i augusti 2019. 

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

befolkningsutveckling i samma nivå som i prognos 2019-2023.  

 

Fortsatt planering i område Källdal-Herrestad-Norgården 
Det förväntas ske en fortsatt befolkningsökning i område Herrestad de kommande åren 

och antalet skolplatser för årskurs F-6 bedöms räcka till. Däremot kan det skapas 

svårigheter i och med att det finns två upptagningsområden till skolorna. För att skapa 

flexibilitet vore det en fördel att dessa slås samman till ett gemensamt 

upptagningsområde; Källdalsområdet, fr o m läsåret 2020. 

 

Norgårdenskolan årskurs F-6 ligger i samma skolbyggnad som Norgårdenskolan årskurs 

7-9 och grundsärskola årskurs 7-9. Det finns ett inriktningsbeslut att närmare utreda en 

samlad organisering av grundsärskolan samt att denna inriktning ska ligga till grund för 

den fortsatta lokalplaneringen i förvaltningen (Beslut 20180225-BUN-§40). Denna 

inriktning innebär att träningsskola årskurs 7-9 från Stråketskolan föreslås flyttas till 

Norgårdenskolan för att på så sätt sammanföra grundskola och grundsärskola 

årskursmässigt. 
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En nyligen genomförd förstudie gällande Norgårdenskolans lokaler för årskurs F-6, 7-9 

samt grundsärskola/träningsskola årskurs 7-9 visar vad som krävs för att få plats med 

dessa verksamheter. Som en jämförelse till denna förstudie är det viktigt att utreda 

användningen av Herrestadsskolans lokaler när de blir tomma sommaren 2020. 

Lokalerna är gamla och i stort behov av renovering och ombyggnad. Därför föreslås att 

det även startas en förstudie gällande Herrestadsskolan som en fortsatt årskurs F-6 

skola. I förstudien skall Funktionsprogrammet för grundskolan vara vägledande (Beslut 

20190414-BUN-§68). 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Ingela Haglund Hansson 

Förvaltningschef Utredare  

Expediera till 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr BUN 2019/00920  12 

Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2020 
Sammanfattning 
För barn och utbildningsnämndens ordinarie sammanträden samt dess presidium under 
2020 föreslås nedanstående sammanträdesdatum. Sammanträdet börjar kl. 08.30 och 
pågår till kl. 12.00 med information (stängd nämnd) därefter fortsätter sammanträdet kl. 
13.00 med beslutsärenden (öppen nämnd). Eventuella avvikelser framgår av kallelsen. 
  
Månad Presidium  

torsdagar kl. 09:00 
Barn och utbildningsnämnd 
torsdagar kl. 08:30 

KS  
onsdagar 

Januari 9 januari 23 januari 29 januari 
Februari 13 februari  27 februari 26 februari 
Mars 5 mars 19 mars  25 mars 
April 2 april  23 april  29 april 
Maj 7 maj  19 maj (tis) 27 maj 
Juni 28 maj  11 juni  17 juni 
Juli --- --- ---
Augusti 6 augusti 20 augusti  26 augusti 
September 10 september 24 september  30 september 
Oktober 8 oktober 22 oktober  28 oktober 
November 5 november 17 november (tis) 25 november 
December 26 november  14 december (mån) 16 december 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att fastställa barn och utbildningsnämndens samt presidiets sammanträdesdagar för 
2020 i enlighet med förvaltningens förslag 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2020 

Sammanfattning 

För barn och utbildningsnämndens ordinarie sammanträden samt dess presidium under 

2020 föreslås nedanstående sammanträdesdatum. Sammanträdet börjar kl. 08.30 och 

pågår till kl. 12.00 med information (stängd nämnd) därefter fortsätter sammanträdet kl. 

13.00 med beslutsärenden (öppen nämnd). Eventuella avvikelser framgår av kallelsen. 

  

Månad Presidium  

torsdagar kl. 09:00 

Barn och utbildningsnämnd 

torsdagar kl. 08:30 

KS  

onsdagar 

Januari 9 januari 23 januari  29 januari 

Februari 13 februari  27 februari  26 februari 

Mars 5 mars 19 mars   25 mars 

April 2 april  23 april   29 april 

Maj 7 maj  19 maj (tis) 27 maj 

Juni 28 maj  11 juni   17 juni 

Juli --- --- --- 

Augusti 6 augusti 20 augusti   26 augusti 

September 10 september 24 september   30 september 

Oktober 8 oktober 22 oktober   28 oktober 

November 5 november 17 november (tis)  25 november 

December 26 november  14 december (mån) 16 december 

      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-09-04.         

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att fastställa barn och utbildningsnämndens samt presidiets sammanträdesdagar för 

2020 i enlighet med förvaltningens förslag.       

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
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Expediera till 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr BUN 2019/00002  13 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-09-19 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2019-09-09 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-09-09.       
    

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-09-19 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-09-09 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-09.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr BUN 2019/00034 14 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-09-19 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 
 
Genom förteckning daterad 2019-09-09 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-09. 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

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

som känner sig kränkt 2019-09-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2019-09-09 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-09.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-09-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 Dnr BUN  266962  15 

Övriga frågor 
 
Val av representant till Programråd för Hantverksprogrammet Florist 24 oktober kl. 
14:30 på Östrabo Y. 
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