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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Vuxenutbildningens samlingssal 122, I17, torsdagen den 21 oktober 2021 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: Niklas Moe (M) 
Beräknad tid för justering: onsdagen den 27 oktober 2021 

 

2.  Information om förslag till anslagsbindningsnivåer 2021 
Dnr BUN 2021/00022  

08:30-09:20 
Controller  

3.  Information om Arbetsmiljörapport oktober 2021 
Dnr BUN 307497  

09:40-10:10 
Verksamhetsstrateg  

4.  Arbetsmiljörapport oktober 2021 
Dnr BUN 2021/00026  

Verksamhetsstrateg  

5.  Information lokalfrågor  
Dnr BUN 2021/00818  

1. Uppdatering av nya skolstrukturen  
2. Lokalprogram nya Ljungsileskolan  
3. Evakueringsprogram Ljungskileskolan 

10:10-10:50 
Planeringschef  
Verksamhetsstrateg  
Processledare SBF 
Enhetschef SBF 

6.  Remiss från Utbildningsdepartementet U2021/03373- Nationellt 
professionsprogram för rektorer lärare och förskolelärare 
Dnr BUN 2021/00670  

Sektionschef 
grundskolan  

7.  Delårsrapport augusti 2021 Barn och utbildningsnämnden 
Dnr BUN 2021/00023  

Kvalitetsstrateg  

8.  Åtgärdsplan mot buller vid Skansens förskola och Fyrens pedagogiska 
verksamhet, Pipfabriken 4 
Dnr BUN 2020/01094  

Verksamhetschef 
förskola  
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Föredragningslista Föredragande 

9.  Inrättande av skolenhet vid Herrestadsskolan från och med läsåret 
2022-2023 
Dnr BUN 2021/00756  

Planeringschef  

10.  Upphörande av skolenhet F-6 vid Norgårdenskolan från och med 
läsåret 2022/2023 
Dnr BUN 2021/00805  

Planeringschef  

11.  Information om Budgetmässiga principer för Hemsöprojekten  
Dnr BUN 2021/00817  

11:30-12:00 
Ekonomichef  

12.  Information om uppföljning av utbildningsverksamhet som utförs av 
privata utförare efter upphandling 
Dnr BUN 2020/01176  

13:00-13:30 
Utvecklare 
Vuxenutbildningen  

13.  Information om status Covid-19 samt vaccinering av 12-15 åringar  
Dnr BUN 2021/00013  

13:30-14:00 
Verksamhetschefer 
MLA 

14.  Information om Barn och utbildningsnämndens uppdrag avseende 
språkplan (Integration 2030) 
Dnr BUN 2021/00819  

14:00-14:20 
Verksamhetschef 
förskola, 
Verksamhetschef 
Vuxenutbildningen, 
Kvalitetsstrateg  

15.  Information om Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner sig 
kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- och 
elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - vårterminen 2021  
Dnr BUN 307498  

14:40-15:50  
Rektor 
Norgårdenskolan7-9  

16.  Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner sig 
kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- och 
elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - vårterminen 2021 
Dnr BUN 2021/00792  

Sektionschef 
grundskolan  

17.  Information - Förvaltningschef 2021-10-21 
Dnr BUN 2021/00014  

1. Svar på frågor från ledamot Vendel (S) gällande arbetet med elever 
med NPF-diagnos 

15:20-15:40 
Förvaltningschef  

18.  Information om aktuella inspektionsärenden 2021-10-21 
Dnr BUN 2021/00028  

15:40-15:55 
Utredare  
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Föredragningslista Föredragande 

19.  Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-10-21 
Dnr BUN 2021/00012  

Nämndsekreterare  

20.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-10-21 
Dnr BUN 2021/00002  

Nämndsekreterare 

21.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2021-10-21 
Dnr BUN 2021/00031  

Nämndsekreterare 

22.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2021-10-21 
Dnr BUN 2021/00070  

Nämndsekreterare 

23.  Information - Ordförande 2021-10-21 
Dnr BUN 2021/00015  

16:00-16:15 
Ordförande  

24.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

 
Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska meddela detta till sekreteraren.  
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 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 Niklas 
Moe (M). Beräknad tid för justering är onsdagen den 27 oktober 2021 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 
  
att välja Niklas Moe (M) till justerande samt  
  
att justering äger rum onsdagen den 27 oktober 2021 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr BUN 2021/00022 2 

Information om förslag till anslagsbindningsnivåer 2021 
Sammanfattning 

Information om förslag till anslagsbindningsnivåer lämnas. 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-10-08 Dnr BUN 2021/00022 

  
 

Handläggare 

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

 

Information om förslag till anslagsbindningsnivåer 2021 

Sammanfattning 

Information om förslag till anslagsbindningsnivåer lämnas. 
 
 
 
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr BUN 307497  3 

Information om Arbetsmiljörapport oktober 2021 
Sammanfattning 

Information om Arbetsmiljörapport oktober 2021 lämnas. 
  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr BUN 2021/00026 4 

Arbetsmiljörapport oktober 2021 
Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns SAM-kalender för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
förvaltningarna lämna arbetsmiljörapport i oktober till respektive nämnd. Bilagda 
arbetsmiljörapport omfattar alla verksamheter inom barn och utbildningsförvaltningen. 
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-06 
Arbetsmiljörapport oktober 2021 för Barn och utbildningsnämndens verksamheter med 
bilaga 1 Tillbud och skador okt 2021 barn och utbildningsnämndens verksamheter       
      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna Arbetsmiljörapport oktober 2021 för Barn och utbildningsnämndens 
verksamheter  

  

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-10-06 Dnr BUN 2021/00026 

  
 

Handläggare 

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

 

Arbetsmiljörapport oktober 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns SAM-kalender för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
förvaltningarna lämna arbetsmiljörapport i oktober till respektive nämnd. Bilagda 
arbetsmiljörapport omfattar alla verksamheter inom barn och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-06 
Arbetsmiljörapport oktober 2021 för Barn och utbildningsnämndens verksamheter med 
bilaga 1 Tillbud och skador okt 2021 barn och utbildningsnämndens verksamheter       

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna Arbetsmiljörapport oktober 2021 för Barn och utbildningsnämndens 
verksamheter  
 
    
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Anna Jonsson  
Förvaltningschef Verksamhetsstrateg  

Skickas till 
Samtliga verksamhetskontor BoU 
 



 Arbetsmiljörapport T2 
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Förvaltningschef 
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Innehållsförteckning 
1 Personalnyckeltal .......................................................................................................................... 3 

2 Handlingsplan och uppföljning .................................................................................................... 3 

3 Risker som skjutits uppåt i organisationen ................................................................................. 3 

4 Begäran om åtgärd och skyddsstopp ........................................................................................... 4 

5 Arbetsmiljöverkets inspektioner .................................................................................................. 4 

6 Sammanfattande analys ................................................................................................................ 4 

 

Bilagor 
Bilaga 1: Bilaga 1 Skador och tillbud okt 2021 barn och utbildningsnämndens verksamheter 

  



 Arbetsmiljörapport T2 3 (6) 
 Förvaltningschef 
 
  
 
 

 

1 Personalnyckeltal 

Mått Resultat kvinna 
T2 2021 

Resultat man T2 
2021 

Resultat totalt T2 
2021 Kommentar 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

3,88 3,15 3,69  

I Förskolan har sjukfrånvaron under T2 minskat jämfört med T1, vilket är förväntat, då 
verksamheten har lägre frånvaro under sommarmånaderna generellt och dessutom endast en liten 
verksamhet öppen under veckorna 28-31. Störst sjukfrånvaro finns i de yngre åldrarna och minst 
sjukfrånvaro finns bland 60+. 

  

Nyckeltal Resultat kvinna 
T2 2021 

Resultat man T2 
2021 

Resultat totalt T2 
2021 Kommentar 

Övertid % 0,3 % 0,28 % 0,3 %  

Sjukfrånvaro 
Långtid % 

5,44 % 3,27 % 4,91 %  

Sjukfrånvaro 
total % 

7,86 % 5,11 % 7,18 %  

Arbetsskador med 
frånvaro 

16 0 16  

Arbetsskador utan 
frånvaro 

45 10 55  

Tillbud 168 37 205  

Personalen inom förskoleverksamheten har inte mycket övertid, däremot arbetas i stor utsträckning 
med flexibilitet vad gäller både schema och mertid. Samarbetet med kommunens bemanningsenhet 
är också framgångsrikt. 

Inom förvaltningen förekommer inte mycket övertid i någon av verksamheterna. 

För analys av tillbud och skador gällande medarbetare se bilaga 1. 
 

2 Handlingsplan och uppföljning 

3 Risker som skjutits uppåt i organisationen 
Risk 

Fler barn och vuxna i lokalerna utifrån vad som avses utifrån ventilationen. Dalabergs förskola  

ventilationen är avstängd på natten. På morgonen upplevs luften sämre. Dalabergs förskola  
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Risk 

Dalabergs förskola Samtliga av personalen upplever en dålig luftmiljö och känner trötthet utifrån detta. 14 av 24 
personer känner mer fysiska bekymmer än så, oftast luftvägsbekymmer. Personer som tidigare arbetat i det gamla 
huset men nu arbetar i modulen har inte längre fysiska besvär som tidigare exempelvis mindre bekymmer med astma, 
mindre trött, färre infektioner. Medicinerar både i mindre utsträckning, frekvensen och styrkan på medicineringen, 

upplever kortare sjukdomsförlopp.  
Dalabergs förskola Risk för fuktig miljö i huset, slutsats av att vi året runt behöver behandla för myror i huset, myrorna 

försvinner inte vid behandling. Silverfiskar i huset.  

Planarbete gällande Dalabergs förskola pågår och det planeras vinna laga kraft oktober 2021. 

4 Begäran om åtgärd och skyddsstopp 

Beskrvning 
Ingen begäran om åtgärd och skyddsstopp inkom under året gällande Förskola, 
Grundskola/Fritidshem/Grundsär eller Vuxenutbildningen. 

Under perioden har det varit ett ärende gällande Gymnasiet som hanterats av Arbetsmiljöverket. 
Ärendet avslutades och Arbetsmiljöverket bedömde att arbetsgivaren gjort det som skulle göras och 
att det inte längre var en fråga om bristande arbetsmiljö. 

5 Arbetsmiljöverkets inspektioner 

Beskrivning 
Arbetsmiljöverket har inte gjort några inspektioner av Gymnasiet eller Vuxenutbildningen under 
året. 

I juni 2020 genomförde Arbetsmiljöverket en kontroll av det systematiska arbetsmiljöarbetet på 
kommunnivå. För att få en bild av hur arbetet fungerar på enhetsnivå genomfördes 
stickprovskontroller. Fyra förskolor deltog i inspektionen. Beslut och åtgärder utifrån inspektionen 
riktas till kommunnivå och inte till enskilda enheter. 

I februari 2021 genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion av Grundskolan utifrån inkomna 
ärenden gällande hot och våld. 

6 Sammanfattande analys 
Coronapandemin har påverkat förvaltningens verksamheter på många olika sätt läsåret 20/21. Ur 
arbetsmiljösynpunkt har den inneburit en regelbunden risk och konsekvensanalys med efterföljande 
handlingsplaner gällande smittspridning mm. Konstateras kan dock att antalet skador och tillbud i 
verksamheten inte minskat till följd av att stor del av undervisningen bedrivits på distans för flera 
verksamheter. 

Grundskolan: 
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Coronahantering har präglat året och med ökad vaccinering och minskad smitta så kommer 
troligtvis även oron samt hantering av smitta att minska under det kommande året. Grundskolan 
arbetar aktivt med lågaffektivt bemötande för att minska antalet fall av fysiskt våld och planerar att 
fortsätta med det. Skolorna kommer också att utveckla arbetet med styrda och planerade 
rastaktiviteter som har identifierats som en framgångsfaktor 

Årlig uppföljning visar att enheterna kan behöva arbeta mer för att göra mål för organisatorisk och 
social arbetsmiljö samt att göra det lokala samverkansavtalet känt. 4 enheter har svarat att man inte 
har anmält allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket. Förhållandevis många enheter (11) 
tycker att man bara delvis har tillräckliga resurser och befogenheter inom arbetsmiljöområdet för att 
säkerställa en god arbetsmiljö. 

Att göra det digitala stödet både i Stratsys och Stella känt så att grundskolans enheter kan skapa en 
ökad systematik och överblick för arbetsmiljöarbetet är en målsättning för det kommande året. 
Rektorsgruppen har behov av återkommande workshops för årscykelns olika delar i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Gymnasiet: 

Perioden har i hög grad präglats av pandemin och beslut om distansundervisning till följd av 
pandemin 

Medarbetarenkät: 

Medarbetarenkäten – Be engaged genomförs för andra gången på samtliga enheter i oktober 2021. 
Resultatet ska bearbetas genom dialog i arbetsgruppen på APT under november. De 
utvecklingsområden som identifieras ligger sedan till grund för en handlingsplan på respektive 
enhet. 

SAM - arbete: 

Nya digitala system för stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet har införts under året. Systemet 
Stella dokumenterar och tillhandahåller en rutin för att hantera tillbud och skador gällande personal. 
Arbetsmiljömodulen i det digitala kvalitetsverktyget Stratsys tillhandahåller ett årshjul för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet samt verktyg för att genomföra de enskilda momenten. Här finns 
också utbildningsmaterial som går att använda på enheternas APT. 

Samtliga verksamheter uttrycker att det systematiska arbetsmiljöarbetet samt arbetet med hantering 
av skador och tillbud är ett utvecklingsområde. De digitala verktyg, framförallt arbetsmiljömodulen 
i Stratsys, man nu fått tillgång till kommer att vara ett stöd för utveckling och kvalitetssäkring av 
enheters och verksamheters systematiska arbetsmiljöarbete. 
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Handläggare: Anna Jonsson 
Tel: 0522–697136 
 

Bilaga  
Barn och utbildning 

1(21) 

2021-10-06 Dnr: BUN 2021/00026 

 

 

Barn och utbildning 

 
 

Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 
0522-69 70 94 

www.uddevalla.se  E-post  
 

 
 

Bilaga 1: Arbetsmiljörapport, oktober 2021 för Barn och 

utbildnings-nämndens verksamheter 

Bilagans innehåll  

 Tillbud och skador – Barn/elever, anmälda i PRN  
 Tillbud och skador - Medarbetare 

 
Rapporterade tillbud och skador i denna bilaga avser perioden 2020-06-15 till  
2021-06-14 och redovisas verksamhetsvis.  
 

Förskolan 

Tillbud och skador för barn i förskolan: 
Tillbud: 97 st  
Skador: 503 st 

Analys av anmälda tillbud och skador 
Syftet med analysen är att finna mönster och se tendenser samt att identifiera vilka 
förebyggande åtgärder och prioriteringar som kan behöva vidtas inom verksamheten. 
 
Totalt anmälda tillbud för barn i förskolan: 97 st. 
Tillbud är en oönskad händelse eller situation 
som kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller 
olycksfall 

Totalt Antal 
19/20: 
194 st 

Totalt Antal 
20/21: 
97 st 

Pojkar   93 58 
Flickor 101 39 
Tillbudet var så allvarligt (för liv o hälsa) att 
Arbetsmiljöverket har informerats 

   0 0 

Annan myndighet har underrättats med anledning 
av tillbudet 

   0 0 

 
Analys tillbud - barn. 

• Puttningar 
• Bett/bitningar 
• Fallskador 
• Ramlat själv eller i krock med andra barn 
• Skrubbsår 
• Olyckor som ej kan förutses 
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• Fall vid rutschkanor, stolar och snubblat på gården eller i skogen 
• Några barn kräver hög vuxennärvaro 
• Bristande tillsyn 

 
 

Totalt anmälda skador barn i förskolan: 503 st  
Skador 
Antal: 

19/20 
313 st 

20/21 
503 st 

Flickor som skadats 171 219 
Pojkar som skadats 142 284 
Fysiska skador 302 219 flickor 

255 pojkar 
Psykiska skador 11 57 flickor 

36 pojkar 
Skadan har krävt sjukvård 9 76 
Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades 12 0 
Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan 0 0 

 
Analys skador – barn 

 Fallolyckor 
 Tänder skadas 
 Skridskoåkning 
 Olyckshändelser- krockar i springlek, snubblingar, rutschkanor 
 Bristande tillsyn 
 Bristande rutiner 
 Personalbrist har gjort att bemanning inte kunnat optimeras utifrån barngrupp 

 
Sammanställning av analys av anmälda tillbud och skador barn: 

 Fler pojkar än flickor i fysiska tillbud/skador på helheten. 
 Fler flickor än pojkar i psykiska skador på helheten.  
 Skador som krävt sjukvård är oftast tandskador.  
 Många barntillbud är rena olyckshändelser.  
 Vi behöver se över hur vi organiserar oss och hur vår miljö ser ut bland annat för 

att vara steget före barnen och likaså behöver arbetet med AKK och TAKK 
stärkas .  

 Hjälpsamma begrepp och stopp min kropp redan från de yngsta åldrarna.  
 Handlingsplanen för bitning är ett gott stöd för pedagogerna.  
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 Skador som hänt inomhus då har barnen råkat göra sig illa och några enstaka 
barn har i leken råkat illa ut båda två.  

 De flesta åsamkar sina skador själv genom att ramla av en stol eller helt enkelt 
ramla och de är yngre barn.  

 Det som sticker ut är att en mycket större andel av flickorna på vissa enheter 
råkar ut för både tillbud och skador. Här behöver vi ta på oss genusglasögonen 
och fundera över vad det är som gör detta. Är det så att pojkar skadas mindre 
eller är vi sämre på att se det som en skada eller tillbud när det är en pojke?  
 

 
Tillbud och skador för medarbetare i förskolan 
 
Tillbud: 136 st 
Skador: 65 st 
 
Totalt anmälda tillbud för medarbetare i förskolan: 136 st 
 
 Antal Fysisk risk Psykisk risk 
Tillbud som orsakat åtgärd 23   
Tillbud som krävt arbetsgivarens 
yttrande 

11   

Tillbud som har förändring i 
organisationen 

8   

Tillbudet var så allvarligt(fara för liv 
och hälsa) så att tillbudet har anmält 
till Arbetsmiljöverket. 

1   

Annan myndighet har kontaktas 
gällande tillbudet 

0   

Totalt 136   
 
Analys tillbud – medarbetare 

 Kollega som var covidsmittad utsatte andra för risk för smitta på arbetsplatsen. 
 Covid och rädslan för smitta.  
 Covid har påverkat arbetet i hög grad och bidragit till ökad stress och svårighet 

att få vikarier i vissa fall.  
 Personalbrist/stress/hög arbetsbelastning.  
 Vårdnadshavare som upplevdes som mycket otrevlig/hotfull mot personal.  
 Bitningar från barn i verksamheten.  
 Barn i behov av särskilt stöd som skrek högt och det fanns en rädsla för 

hörselskador.  
 Halkning utomhus  
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 Miljö i lokaler – dålig lukt- ont i huvudet  
 Ventilation och lukt i våra verksamhetslokaler   
 Andra verksamheter har lämnat kvar tex byggmaterial, kemikalier i våra 

verksamheter efter de gjort en insats i våra lokaler såsom byggnationer, 
lokalvård. 

 
 
Skador för medarbetare i förskolan 
 
Totalt anmälda skador för medarbetare i förskolan: 65 st 
 
 antal 
Skador utan sjukskrivning 48 
Skadan har krävt sjukskrivning 17 
Skadan var så allvarlig att skadan 
anmäldes till Arbetsmiljöverket 

15 

Annan myndighet har kontaktats utifrån 
skadan 

3 

Totalt 65 
 
Analys skador -medarbetare 

 Personal troligen blivit covidsmittade av barn, personal och vårdnadshavare.  
  Skador som är covidsmitta och också har anmälts till arbetsmiljöverket.  
 Personal trampar snett.  
 Klämskador i dörr.  
 Barn i affekt har kastat saker.  
 Halkskador utomhus i verksamheterna.  
 Halkskador på väg till och från arbetet.  
 Ensamarbete. 

 
 
Åtgärder i verksamheten – förskolan 

 Riskbedömning och åtgärdsplan tillsammans med rektor, skyddsombud och 
personal.  

 Rektor tydliggör vikten av att rapportera samt vad skillnaden är på tillbud och 
skador.  

 En god hygien generellt och följer handlingsplan och hygienrutiner. 
 Samtal/dialog också om arbetssätt/ organisation på förskolorna. 
 Stående punkt på APT Tillbud / Skador. 
 Mätning av inomhusluften är gjord och visade inte på några mikrobakteriella 

angrepp i huset. 
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 Se över rutiner tillsammans med andra verksamheter såsom sandning, skottning. 
för att undvika halkolyckor 

 Fastighetsskötare justerade så dörren stängdes med dämpning. 
 (T)AKK 
 Personalen ges handledning av specialpedagog och psykolog. 
 Organisera sig för att skapa bästa förutsättningar för barnet att lyckas. 
 Se över arbetsrutiner tillsammans med personal för att skapa struktur och 

förutsägbarhet för både barn och personal så att barn inte så lätt skall hamna i 
affekt. 

 Tydlig ansvarsfördelning mellan kökspersonal och pedagogisk personal samt 
extra tillsyn vid måltiderna 

 Förändrade rutiner och superstruktur 
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Grundskolan samt grundsärskolan 

Tillbud och skador elever i grundskolan och grundsärskolan 
Tillbud: 332 st 
Skador: 596 st 
 
Totalt anmälda tillbud elever i grundskolan samt grundsärskolan: 332 st 

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

Antal 19/20 
199 

Antal 20/21 
332 

Pojkar  125 268 

Flickor 74 64 

Både flickor och pojkar har kunnat skadas 0  

Tillbudet var så allvarligt att Arbetsmiljöverket har informerats  0 0 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet  3 0 

Totalt anmälda skador: 596 st 
Skador antal: 19/20       

489 
20/21       
596              

Flickor som skadats  176 206 

Pojkar som skadats  313 390 

Fysiska skador  466 597 

Psykiska skador 13 53 

Skadan har krävt sjukvård 139 216 

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades 3 0 

Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan  6 0 

 
Analys av anmälda tillbud och skador för elever i grundskolan och grundsärskolan   
Anmälda tillbud och skador av elever inom grundskolan och grundsärskolan mäts 
årligen i syfte att identifiera vilka åtgärder och prioriteringar som kan behöva vidtas 
inom verksamheten.  
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Vid årets kartläggning har uttag av data hämtats centralt ur ProRenata. Enheterna har ej 
lämnat in underlag samt analys som tidigare år. 
 
Tillbud 

Vid årets kartläggning har 332 tillbud anmälts i jämförelse med förra årets 199. Då vi 
vid årets kartläggning endast har tillgång till anmälda tillbud och dess variabler är det 
svårt att dra några slutsatser om vad som ligger till grund till denna ökning på 40 %. 
Följer tillbuden samma mönster som tidigare år har de flesta tillbud inträffat på raster 
utomhus med karaktär av rena olyckshändelser. Dessa kan då vara svåra att både förutse 
samt förhindra. 
 

 

Föregående år var det sex enheter som rapporterade att de inte hade några tillbud, i år är 
det en enhet som ej har några anmälda tillbud samt åtta enheter som har 1–3 tillbud. 
Avseende flest anmälningar kan vi i år se att grundsärskolor samt F-6 skolor anmält 
flest tillbud, vilket skiljer sig från föregående år då Ramnerödsskolan 7–9 hade det 
högsta antalet tillbudsanmälningar.  
De senaste åren har grundskolan konstaterat att pojkar i högre grad än flickor är 
involverade i tillbud och skador. Vid förra årets kartläggning kunde vi dock se att 
skillnaden minskade. Den förändrade fördelningen förklarades då bl. a. av att det var ett 
fåtal flickor som återkommande var involverade i anmälda händelser. Vid årets 
kartläggning kan vi återigen se att skillnaden mellan pojkar och flickor ökar. Pojkar är i 
likhet med år 2019 involverade i 81 % av anmälda tillbud.  
 
Vid årets kartläggning har inget tillbud varit så allvarligt att Arbetsmiljöverket eller 
annan myndighet har informerats. 
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Skada  
Antalet anmälda skador har, jämfört med föregående år, ökat med 18 %.  Vid förra årets 
kartläggning anmäldes 489 skador jämfört med 596 i år. Andelen pojkar som utsatts för 
skador är 65 % vilket är något högre andel än förra året. Barn i de yngre åldrarna är 
överrepresenterade i skade- och tillbudsstatistiken samt vid antalet anmälda 
kränkningar. 
 

 

Årets anmälda skador är samtliga av fysisk karaktär. Vid ungefär 10 % av de anmälda 
skadorna föreligger även en psykisk skada. Psykiska skador anmäls inte lika ofta som 
fysiska skador vilket rektorer vid föregående års kartläggning ansåg kunde bero på att 
dessa ärenden i stället anmäls som kränkningar.  
 
I likhet med tillbuden har inga skador varit så allvarliga att Arbetsmiljöverket eller 
annan myndighet har informerats. 

 

Grundskolan samt grundsärskolan 

Tillbud och skador för medarbetare 
Tillbud: 834 st 
Skador: 234 st 
 

Analys av anmälda tillbud och skador  
Syftet med analysen är att finna mönster och se tendenser samt att identifiera vilka 

förebyggande åtgärder och prioriteringar som kan behöva vidtas inom 

enheten/verksamheten.  
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Tillbud och skador medarbetare: 
 

 
 
De flesta anmälda tillbuden rör hotfulla situationer och våld. Ett stort antal tillbud (132 
st) har utöver det som rapporterats i det digitala programmet tillkommit via anmälan på 
blankett. Dessa tillbud berör i huvudsak två medarbetare och händelserna är utifrån 1 
elevs agerande. Åtgärder från rektors sida har varit att ta stöd av en rad olika 
professioner, möten med arbetslaget om struktur och gemensamma gränssättningar, 
extra personal och åtgärder i och utanför lokaler. Vi kan liksom föregående år se att det 
är vanligt att ett fåtal elever ger upphov till upprepade situationer som tillbudsanmäls. 
 
En hel del tillbud har också berört Corona. Ett fåtal (ca 15%) av dessa har klassificerats 
som allvarliga och därmed anmälts till Arbetsmiljöverket. 
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Av de skador som har anmälts har 14% (33 st) inneburit frånvaro.  
Ökningen av antalet skador beror mest på hot- och våldsituationer samt Coronasmitta. 
En hel del skador är inte klassificerade i statistiken så det går inte att dra några slutsatser 
om dem.  
 
Läkare har kontaktats vid 33 av skadorna, t ex vid olyckor där medarbetare har halkat 
eller vid färdolycka. Samma sak gäller där elever har varit inblandade vid bl a en 
påkörning av pulka och innebandyklubba som for i luften. Det finns flera fall där 
testning av covid har inneburit kontakt med sjukvården.  
Den övergripande analysen är att det är ovanligt med incidenter som följs av 
läkarkontakt.  
 

 
 
2020 anmäldes 1 tillbud och 11 skador till Arbetsmiljöverket, totalt 22 händelser. 
2021 gjordes 86 anmälningar (både tillbud och skador) till Arbetsmiljöverket:  
Coronasmitta och oro: 56, Våld: 22, Hot: 4, föremål i luften: 1, olycka: 3 
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Den huvudsakliga skillnaden mellan åren är coronasmittan. 
Covid-19, som orsakas av coronaviruset, är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom 
enligt smittskyddslagen (SFS 2004:168). Om en arbetstagare exponerats för smittämnen 
från en allmänfarlig sjukdom i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att, utan 
dröjsmål, anmäla det till Arbetsmiljöverket. 
 
Sammanfattning och förslag till åtgärder utifrån tillbud och skador: 

• Antalet anmälda tillbud och skador har ökat liksom anmälningar till 
Arbetsmiljöverket.  
Förra året påtalades att rutiner för att anmäla framför allt tillbud behövde bli mer 
kända. Det ökade antalet anmälningar talar bland annat för att 
rapporteringsvägar nu fungerar. Samtidigt ser vi att rapporteringen i verktyget 
Stella kan bli mer enhetligt så att efterfrågat underlag för analys kan tas fram. 

• Den huvudsakligen orsaken till ökat antal tillbud är elevsituationer där elever 
agerat i affekt 

• Den andra orsaken till ökningen är coronasmitta och oro och vi kan konstatera 
att anmälningar har gjorts till Arbetsmiljöverket enligt lagstiftning.  

• Olyckor: merparten av olyckorna har sin grund i elevsituationer. Vi kan 
konstatera att det inte är så vanligt att läkare behöver kontaktas. Skador i arbetet 
som gett upphov till sjukfrånvaro har motsvarat 14% under året 

Planerade åtgärder  

• Coronaoron kommer förhoppningsvis att minska med ökat vaccination och 
minskad smitta.  

• Grundskolorna i Uddevalla jobbar aktivt med lågaffektivt bemötande för att 
minska antalet fall av fysiskt våld.  

Verktyget Stella – mer enhetligt arbetssätt behövs så att efterfrågad information kan tas 
fram. 
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Uddevalla gymnasieskola samt gymnasiesärskola  

Tillbud och skador för elever i Uddevalla gymnasieskola samt gymnasiesärskola 
Tillbud: 15 st 
Skador: 31 st 
 
Totalt anmälda tillbud för elever i gymnasieskolan: 8 st UG, (Uddevalla 
gymnasieskola) 7 st GYSÄR (Gymnasiesärskolan) 
Tillbud är en oönskad händelse eller situation som kunnat leda till 
hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall 

19/20     
10 

 

20/21     
15 

Pojkar  UG 0 
GYSÄR 4 

UG 5 
GYSÄR 7 

Flickor UG, ES 3 
GYSÄR 3 

UG 3 
GYSÄR 0 

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

GYSÄR 1 0 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet  GYSÄR 1 0 

5 enheter har 0 anmälda tillbud under perioden. Det behöver säkerställas att rutin för 
anmälan av tillbud är tydlig och känd. Distansundervisning har sannolikt påverkat antal 
tillbud då eleverna i hög utsträckning inte varit på plats i skolan under perioden. Högst 
antal tillbud (7 st) har anmälts inom gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan har inte 
omfattats av beslut om distansundervisning utan haft undervisning på plats i skolan. 

      

Totalt anmälda skador för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan:  
29 st UG, 2 st GYSÄR 
Skador antal: 19/20          

35 
20/21                   
31     

Flickor som skadats  6 HV 
1 TE/IN 
3 SA/SPINT 
1 BA/VF 
 
2 GYSÄR 

6 BF/GLU/RL      
2 EK/HA              
1 ES                     
1 BA/VF             
2 FT 
 

Pojkar som skadats  10 IM 
2 FT 
1 ES 
1 TE/IN 
5 BA/VF 
 
3 GYSÄR 

2 BF/GLU/RL 
1 IM 
5 BA/VF 
3 EE/GLUÖY/HV 
6 FT 
 
2 GYSÄR 
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Fysiska skador 10 IM 
2 FT 
3 SA/SPINT 
1 ES 
6 HV 
2 TE/IN 
6 BA/VF 
5 GYSÄR 

7 BF/GLU/RL 
1 EK/HA   
1 IM 
1 ES                     
6 BA/VF 
3 EE/GLUÖY/HV 
6 FT 
2 GYSÄR 
 
            
 
 

Psykiska skador 0 1 BF/GLU/RL 
2 EK/HA   
1 ES                     
6 BA/VF 
 

Skadan har krävt sjukvård 4 IM 
2 FT 
1 ES 
1 HV 
2 TE/IN 
1 BA/VF 
2 GYSÄR 

2 BF/GLU/RL 
1 EK/HA   
6 BA/VF 
1 EE/GLUÖY/HV 
3 FT 
1 GYSÄR 
 

Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades 1 BA/VF 
4 GYSÄR 

0 

Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan  4 IM 
2 FT 
4 GYSÄR 

0 

27 skador är anmälda som fysiska skador och sker främst inom yrkesprogram. Enheten 
med lärling och Restaurang- och livsmedelsprogrammet avviker med flest antal skador. 
Samhällsprogrammet samt skolhuset Östrabo 1 har inga anmälda skador. 
 
Perioden har i hög grad präglats av pandemin och beslut om distansundervisning till 
följd av pandemin. 
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Uddevalla gymnasieskola 

Tillbud och skador för medarbetare  
Tillbud: 86 st 
Skador: 19 st 
 
Totalt anmälda tillbud för medarbetare i Gymnasieskolan 86 st, varav 58 gäller 
Gymnasiesärskolan. 
 

 
 

Den vanligaste orsaken av de angivna är bristande samarbete. Men stapeln övriga 
orsaker behöver analyseras för att förstå vad som ligger bakom den. 

Fler kvinnor än män anmäler tillbud. 

Gymnasiesärskolan har flest antal tillbud. På enheterna för gymnasieskolan ligger det 
jämnt fördelat och är få per enhet. Estetiska programmet har fler tillbud än tidigare år. 
Flera av dessa är kopplat till samma elevärende. 
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Skador för medarbetare i Uddevalla gymnasieskola. 
Skador: 19 
 
Totalt anmälda skador för medarbetare i gymnasieskolan: 19 st, varav 18 gäller 
Gymnasiesärskolan. 
 

Av de 19 skadorna gäller 11 st kvinnor och 8 män. 

Orsaken till skadorna har angetts enligt nedan. 

 

Den vanligaste platsen för skadan är utbildningslokalen/skolan (16 st). Alla utom en 
skada anges som olycksfall i arbetet (18st) 

Sammanfattningsvis: 

Vid kategorisering av tillbud och skador för medarbetare kan utläsas att fysisk skada av 
brukare/elev/person (12+11 st), hotfull situation (12 st) samt oro, obehag och rädsla (11 
st) är vanligast förekommande. Den högsta stapeln är annat tillbud (23 st). 
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Bedömningen är att rutinen kring anmälan av tillbud, skador och kränkningar är känd 
och att åtgärder sätts in skyndsamt. De enheter som inte har något ärende behöver dock 
säkerställa att rutinen är känd bland elever och personal. Gymnasiesärskolan behöver 
fortsätta sitt systematiska arbete kring tillbud och skador och arbeta förebyggande i så 
hög utsträckning som möjligt. 
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Uddevalla Vuxenutbildning  

Tillbud och skador för elever  
Tillbud: 2 st 
Skador: 3 st 
 
Totalt anmälda tillbud: 2 st 
Antal 19/20    

0 
20/21  
2 

Pojkar  0 2 
Flickor 0 0 
Tillbudet var så allvarligt (fara för liv och hälsa) att 
Arbetsmiljöverket har informerats  

 0 

Annan myndighet har underrättats med anledning av tillbudet   0 
 
Totalt anmälda skador: 3 st 
Skador   antal: 19/20    

2 
20/21  
3 

Flickor som skadats  2 1 
Pojkar som skadats  0 2 
Fysiska skador 2 3 
Psykiska skador 0 0 
Skadan har krävt sjukvård 1 2 
Skadan var så allvarlig att Arbetsmiljöverket informerades 0 1 
Annan myndighet har underrättats med anledning av skadan  0 0 

 

Analys av anmälda tillbud och skador för elever Uddevalla 

Vuxenutbildning  

Tillbud: 2 st 

 Elev grabbade tag i annan eleve som störde undervisningen. Situationen lugnade 
därefter ner sig.  

 Bordsskivan till ett ståbord i ett klassrum var inte helt åtskruvad. 
 
Sammanfattningsvis är tillbuden av mindre allvarlig karaktär och pekar på att det inte 
finns specifika brister i arbetsmiljöarbetet.  
 
Skador: 3 st 
 

 Elev snubblade under APL i en trappa och vrickade foten. Eleven var tillbaka i 
utbildningen efter några dagar.  
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 elev blev, enligt eleven själv, smittad av covid-19, på sin APL-plats. Skolan har 
kontrollerat att APL-platsen följt alla rutiner, vilket arbetsplatsen gjort.  

 Eleven fick vid svetsning, under APL, flera svetsloppor på armen vilket 
resulterade i flera, små, brännsår. Eleven använde undermålig skyddsutrustning 
vid tillfället. Skadan bedöms som allvarlig. 
Skolan har köpt in fler godkända svetsoveraller, förtydligat instruktioner om 
skyddsutrustning samt förtydligat vilket ansvar som aktuell APL-handledare har 
för säkerheten. 

 
Alla tre skador skett under det arbetsplatsförlagda lärandet. Förutom den allvarliga 
skadan så har verksamheten inte upptäckt några säkerhetsbrister hos APL-platserna. Att 
det sker skador just på APL kan bero på att det är en ny plats och ny utrustning för 
eleven.  
 
 

Tillbud och skador för medarbetare Vuxenutbildningen 
Tillbud: 11 st 
Skador: 3 st 
 
 Totalt anmälda tillbud: 11 st 
 
När det gäller tillbud är fyra av anmälningar direkt covid-19-relaterade, då elever 
kommit till undervisning på plats med symptom och/eller positivt coronatest trots 
restriktioner. De övriga tillbuden handlade om ett par hyllor som inte var ordentligt 
fastsatta, en hotfull situation med elev, frustration inom arbetslag, dålig ventilation och 
matförgiftning. Ett tillbud handlade om att elev filmat delar av lektion på Teams och 
streamat live via appen TikTok. Ett tillbud handlade egentligen om en skada då det var 
en halkolycka utanför arbetsplatsen på grund av is och snö. 
 
 
Totalt anmälda skador: 3 st 
 
Av de tre anmälda skadorna var en allvarlig händelse, då en personal blev smittad av 
covid-19 på arbetet. Den andra skadan var psykosocial med känsla av hot, kopplat till 
fallet där elev streamade delar av lektion på TikTok. Läraren visste inte om det när det 
skedde utan fick reda på det efteråt. Den tredje skadan var också psykosocial där en 
konflikt mellan personal i ett arbetslag uppstått. 
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Vid analys av anmälda tillbud och skador kan inga mönster eller trender ses, förutom de 
anmälningar som är kopplade till covid-19. Sett till personal- och elevvolymer görs det 
mycket få anmälningar på verksamheten.  
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Tillbud och skador 2018 – 2021 för barn/elev och medarbetare 

Förskola 2018 2019 2020 2021 
Barn tillbud 142 198 194 97 
Barn skador 295 288 313 503 
Medarbetare tillbud 25 10 113 136 
Medarbetare skador 21 21  38 65 

 

Grundskolan 
Grundsärskolan 

2018 2019 2020 2021 

Elev tillbud 234 247 199 332 
Elevskador 495 547 489 596 
Medarbetare tillbud 647 601 532 834 
Medarbetare skador 43 57 46 234 

 

Gymnasiet o 
Gymnasiesärskolan 

2018 2019 2020 2021 

Elev tillbud 35 17 10 15 
Elevskador 70 89 35 31 
Medarbetare tillbud 32 189 165 86 
Medarbetare skador 11 10 12 19 

 

Vuxenutbildningen 2018 2019 2020 2021 
Elev tillbud 3 4 0 2 
Elevskador 7 3 2 3 
Medarbetare tillbud 4 2 1 11 
Medarbetare skador 1 0 4 3 
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Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Information lokalfrågor  
Sammanfattning 

 
1. Uppdatering av nya skolstrukturen  

  
2. Lokalprogram Ljungskileskolan 

 
3. Evakueringsplan Ljungskileskolan  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Handläggare 

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

 

Information lokalfrågor 

Sammanfattning 

1. Uppdatering av nya skolstrukturen  
 

2. Lokalprogram Ljungskileskolan 
 

3. Evakueringsplan Ljungskileskolan  
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 
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Remiss från Utbildningsdepartementet U2021/03373- Nationellt 
professionsprogram för rektorer lärare och förskolelärare 
Sammanfattning 

Uddevalla kommun har utsetts till en av remissinstanserna vad gäller Utbildnings-
departementets förslag till nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och för-
skollärare.  
 
I promemorian föreslås åtgärder i syfte att stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på 
utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft. Programmet föreslås bestå av 
två delar: en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskol-
lärare samt ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive förskol-
lärare.  
 
Statens skolverk föreslås vara den myndighet som har det övergripande ansvaret för 
professionsprogrammet.  
 
Remissvar har sammanställts. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21  
Remiss från Utbildningsdepartementet – U2021/03373 – Nationellt professionsprogram 
för rektorer, lärare och förskollärare 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som svar på remissen Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskol-
lärare översända förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-21 
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Utbildningsdepartementet U2021/03373-Nationellt 

professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har utsetts till en av remissinstanserna vad gäller Utbildnings-
departementets förslag till nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och för-
skollärare.  
 
I promemorian föreslås åtgärder i syfte att stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på 
utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft. Programmet föreslås bestå av 
två delar: en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskol-
lärare samt ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive förskol-
lärare.  
 
Statens skolverk föreslås vara den myndighet som har det övergripande ansvaret för 
professionsprogrammet.  
 
Remissvar har sammanställts. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21  
Remiss från Utbildningsdepartementet – U2021/03373 – Nationellt professionsprogram 
för rektorer, lärare och förskollärare 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som svar på remissen Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskol-
lärare översända förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-21 
 
 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun (nedan kommunen) har utsetts till en av remissinstanserna vad 
gäller Utbildningsdepartementets förslag till nationellt professionsprogram för rektorer, 
lärare och förskollärare. Syftet att stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på ut-
bildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft.  
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Programmet föreslås bestå av två delar: en nationell struktur för kompetensutveckling 
för rektorer, lärare och förskollärare samt ett nationellt meriteringssystem för 
legitimerade lärare respektive förskollärare. Statens skolverk föreslås vara den myndig-
het som har det övergripande ansvaret för professionsprogrammet.  
 
Följande svar lämnas:  
 
6.1 Nationell struktur för kompetensutveckling 
I remissen föreslås att Skolverket får ett större ansvar att erbjuda kompetensutveckling 
för rektorer, lärare och förskollärare. Kommunen anser att detta i grunden är positivt, 
men vill framföra att utbudet av utbildningar är redan idag stort hos Skolverket och 
andra aktörer. Av Skolverkets hemsida framgår att myndigheten i dagsläget presenterar 
ca 100 kurser och utbildningar, så tillgången är mycket god. De svårigheter som uppstår 
för verksamheten är att få tidsmässigt utrymme att genomföra utbildningarna. Antalet 
kompetensdagar är begränsade och fylls snabbt med innehåll utifrån enhetens behov.  
 
Huvudmannen har ett ansvar att erbjuda kompetensutveckling både utifrån skollagens 
bestämmelser och genom det allmänna arbetsgivaransvaret. Hur omfattande denna 
kompetensutveckling ska vara är dock inte tydligt definierat.  
 
För att den föreslagna kompetensutvecklingen ska nå sitt syfte vill kommunen lyfta 
följande faktorer som väsentliga:  

 Att den är tillgänglig när den passar enheten  
 Att den upplevs meningsfull utifrån enhetens behov  
 Att den är av god kvalité och ger förutsättningar för deltagarna att omsätta 

utbildningen i praktiken, det vill säga att utbildningsanordnaren har goda 
pedagogiska kunskaper och god kännedom om området både teoretiskt och 
praktiskt    

 Att utbudet är brett och anpassat utifrån deltagarnas förkunskaper    
 Att det finns möjlighet att ställa kompletterande frågor eller utveckla områden 

som upplevs otydliga  
 Att huvudmannens ansvar preciseras vad gäller omfattning, innehåll och 

frekvens av kompetensutveckling  
 

 
6.3 Nationellt meriteringssystem 
Kommunen har arbetat intensivt med förstelärarorganisationen både vad gäller 
rekryteringsprocessen och en kommungemensam formulering av uppdrag. Att 
respektive huvudman har en tydlig process för detta, och som redovisas tillsammans 
med ansökan, bör vara ett villkor för att erhålla statsbidrag.  
 
Kommunens erfarenhet är att de pedagoger som väljer att avsluta sin anställning vid 
skola eller förskola ofta gör det när de är relativt nyutexaminerade och har kort 
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arbetslivserfarenhet. Detta beror på flera faktorer. Det är ytterst tveksamt om ett 
meriteringssystem medför att fler stannar kvar i yrket. Kommunen vill i stället lyfta 
följande faktorer som väsentliga för att få fler personer att arbeta som lärare och för-
skollärare samt att höja kvaliteten:  
 

 Att grundutbildningen är av god kvalité och ger de studerande förutsättningar att 
bli skickliga pedagoger och att de tidigt får en insikt i vad som krävs för upp-
draget i form av ledarskap, analys- och utvecklingsförmåga m.m. samt att de kan 
hantera de utmaningar som uppstår i verksamheten. 

 
 Att staten bidrar till att öka huvudmännens förutsättningar att ta emot VFU-

studenter och att de därigenom tidigt får en god bild av vad arbetet innebär  
 
Det meriteringssystem som föreslås kommer med största sannolikhet att innebära en 
stor administrativ insats för Statens skolverk. Visserligen föreslås en lång förberedelse-
tid, men frågan är om dessa resurser kan användas på annat sätt för att få större effekt. 
Dessutom föreslås Skolväsendets överklagandenämnd hantera eventuella över-
klaganden. Även här ökar då administrationen.  
 
Tillsammans med ansökan ska även skickligheten beskrivas och detta överlåts till 
huvudmännen att bedöma. Kommunen förutsätter att – för det fall förslagen genomförs 
– att stödmaterial utformas för att denna bedömning ska kunna göras på ett objektivt 
och transparant sätt.  
 
Sammanfattningsvis ställer sig kommunen tveksam till att införa ett meriteringssystem. 
Det finns redan legitimationskrav samt möjlighet att arbeta som förestelärare. 
Kommunen är inte övertygad om att intentionerna i remissen uppnås genom dessa 
åtgärder – administrationen blir omfattande och resurserna bör i stället användas till 
andra tidigare åtgärder för att få fler lämpliga personer att välja att bli lärare och 
förskollärare och kvarstå i yrket.    
 
 
 
Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 
Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 
Utbildningsdepartementet 
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Telefonväxel: 08-405 10 00 
Fax: 08-24 46 31 
Webb: www.regeringen.se 

Postadress: 103 33 Stockholm 
Besöksadress: Drottninggatan 16 
E-post: u.registrator@regeringskansliet.se 

 

Remisspromemorian Professionsprogram för rektorer, lärare och 

förskollärare 

Remissinstanser 

Almega 

Arbetsgivarverket 

Barnombudsmannen 

Bromölla kommun 

Chalmers tekniska högskola AB 

Delegationen mot segregation 

Diskrimineringsombudsmannen 

Domstolsverket 

Eda kommun 

Elevernas riksförbund (tidigare SVEA) 

Folkbildningsrådet 

Friskolornas riksförbund 

Färgelanda kommun 
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Förvaltningsrätt i Malmö 

Förvaltningsrätt i Umeå 

Gullspångs kommun 

Gymnastik- och idrottshögskolan 

Göteborgs kommun 

Göteborgs universitet 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Haparanda kommun 

Högsby kommun 

Högskolan Dalarna 

Högskolan i Borås 

Högskolan i Gävle 

Högskolan i Halmstad 

Högskolan i Skövde 

Högskolan Kristianstad 

Högskolan Väst 

Idéburna skolors riksförbund 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) 

Integritetsskyddsmyndigheten 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kammarrätten i Stockholm 
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Karlstads universitet 

Konstfack 

Kristianstads kommun 

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 

Kungliga Tekniska högskolan 

Köpings kommun 

Lapplands kommunalförbund 

Lerums kommun 

Linköpings universitet 

Linnéuniversitetet 

Luleå tekniska universitet 

Lunds kommun 

Lunds universitet 

Lärarförbundet 

Lärarnas Riksförbund 

Malmö kommun 

Malmö universitet 

Mittuniversitetet 

Munkfors kommun 

Myndigheten för delaktighet 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor 
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Mälardalens högskola 

Mölndals kommun 

Nordanstigs kommun 

Norsjö kommun 

Region Gävleborg 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Kalmar län 

Region Skåne 

Region Västerbotten 

Riksdagens ombudsmän (JO) 

Riksförbundet Hem och Skola 

Ronneby kommun 

Sameskolstyrelsen 

Sametinget 

Simrishamns kommun 

Sjöbo kommun 

Skellefteå kommun 

Skolforskningsinstitutet 

Skolväsendets överklagandenämnd 

Skurups kommun 

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
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Statens institutionsstyrelse (SIS) 

Statens skolinspektion 

Statens skolverk 

Statskontoret 

Stenungssunds kommun 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping 

Stockholms kommun 

Stockholms konstnärliga högskola 

Stockholms universitet 

Storumans kommun 

Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Sveriges Elevkårer 

Sveriges Elevråd 

Sveriges Kommuner och Regioner 

Sveriges Skolledarförbund 

Sveriges universitets- och högskoleförbund 

Sävsjö kommun 

Södertörns högskola 

Timrå kommun 

Uddevalla kommun 

Umeå universitet 
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Universitets- och högskolerådet 

Universitetskanslersämbetet 

Uppsala universitet 

Vara kommun 

Varbergs kommun 

Vaxholms kommun 

Vingåkers kommun 

Vuxenutbildning i samverkan, ViS 

Västerviks kommun 

Växjö kommun 

Åre kommun 

Älvdalens kommun 

Örebro universitet 

Överkalix kommun 

Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast den 1 

november 2021. Svaren bör lämnas per e-post till 

u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer U2021/03373 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. 

Remissinstansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.  
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I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller 

materialet i promemorian.  

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

Promemorian kan laddas ned från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa tryckta exemplar av 

promemorian via ett beställningsformulär hos Elanders Sverige AB.  

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

 

Linda Norman Torvang 

Departementsråd 

 

 

 

 

Kopia till 

Elanders Sverige AB, e-postadress: betankande@elanders.com 

https://reg-intern.store.elanders.com/
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1 Sammanfattning 
Nämnden fokuserar på systematiskt kvalitetsarbete, likvärdighet och god resurshushållning. 
Pandemin har medfört distansundervisning och digitalisering. Kompensatoriska åtgärder har gett 
god effekt. 

Delårsresultatet är negativt och betydligt lägre än 2020. Kostnadsutvecklingen är hög och intäkterna 
lägre än fjolårets. Prognosen visar ett större underskott som främst beror på lägre stats- och 
kommunbidrag, pandemirelaterade kostnader och utbildningsskuld. Prognosförutsättningarna är 
svåra. Omställning till lägre resursnivå pågår. Investeringsnivån är lägre och några projekt är 
försenade. Nämnden har ett ekonomiskt utmanande läge och trend. 

Nämndens fokus är att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade 
studieresultat (KF ÖS 7). Arbetet spänner över flera av kommunfullmäktiges övergripande 
strategier. God utbildning lägger grunden för Uddevalla kommun som en självklar tillväxtmotor och 
ett mer tryggt och hållbart Uddevalla. Barn- och utbildningsnämndens fokus på lärande för hållbar 
utveckling bidrar till en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling. 

Nämndens fyra strategier berör systematiskt kvalitetsarbete, flexibla och effektiva arbetssätt, 
kompetensförsörjning samt lokalförsörjning i balans. 

Under perioden har arbetet för ett helhetsgrepp kring barnens/ elevernas hela skolgång fortsatt. Det 
systematiska kvalitetsarbetet syftar till utvecklad analys och träffsäkra insatser för förbättrade 
kunskapsresultat, ökad måluppfyllelse, god studie- och lekmiljö i förskola och skola samt god 
resurshushållning. 

För att säkra kompetensförsörjningen och upplevas som en attraktiv arbetsgivare sker 
partsgemensamt utvecklingsarbete med fokus på lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, 
rekrytering och arbetsmiljö. En ny förstelärarorganisation är under implementering. 

Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan har lett till beslut i nämnd om ny skolstruktur. 
Uddevalla kommun har ingått avtal med extern entreprenör för att säkerställa en god 
lokalförsörjning. Nämnden strävar efter resurseffektiva och flexibla arbetssätt inklusive 
digitalisering och automatisering. Pandemin har drivit på utvecklingen av digitala lösningar för 
undervisning. 

  

  



 Delårsrapport augusti 2021 4 (20) 
 Barn- och utbildningsnämnden 
 
  
 
 

 

 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Barn-och utbildningsnämnden 
BUN delårsbokslut 
med prognos 
2021, mkr 

Nettokostnad t o m 
augusti 2021 

Budgeterad 
nettokostnad t o m 
augusti 2021 

Avvikelse mot 
periodiserad 
budget 

Prognosavvikelse 
helåret 

Förskola 257 267,1 10,1 5,7 

grundskola/fritidshem 501,1 494,1 -6,9 -8 

Särskola 49,8 45,7 -4,1 -7,6 

Gymnasieskolan 133,4 131,1 -2,3 -6,6 

Vuxenutbildning 52,8 45,8 -7 -12,5 

Gemensam 
verksamhet 

27,5 32,5 5 2 

Kommunbidrag 1051,3 1051,3 0 0 

Resultat 29,8 35 -5,2 -27 

 

  Utfall tom augusti Budget tom augusti Budget 2021 Prognos helår 

Investeringar 64,9 131,3 197 126,5 

Förskola 

Förskoleverksamheten uppvisar ett överskott i perioden och beräknas göra överskott även på 
helåret. 

Herrestads dagbarnvårdargrupp har avvecklats under sommaren. 

Flera av de förskolor som fått statsbidrag för mindre barngrupper under flera år blev nu utan, vilket 
medför stora anpassningar. Ekonomin på små enheter är svår att få ihop och några av enheterna har 
dessutom begränsad kapacitet på grund av lokalernas beskaffenhet. Utöver den ekonomiska 
prognosen tillkommer kvalitetsbrister. Flera förskolor är också gamla där lokaler och gårdar inte 
lever upp till dagens standard. Det finns förskolor med stora problem med bland annat luft och 
vattenskador. När förskolorna råkar ut för problematiska situationer kring exempelvis ventilation 
går delar av barnpengen åt till mätning och provtagning. 

Införandet av Tieto är i ett sådant skede att det är mycket svårt att få ut rätt information om 
barnantal och vistelsetider mm. Detta förorsakar stor osäkerhet om utfallet i resursfördelningen. 
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Grundskola 

Majoritetens av grundskolorna visar i delårsresultatet ett ekonomiskt underskott. Höga 
lönekostnader i kombination med stagnerande elevtal och dessutom ett kraftigt minskat antal 
fritidsbarn ger svåra förutsättningar. Ett stort antal elever har särskilda behov där lösningarna i flera 
fall blir kostsamma. Enheter med icke fördelaktiga delningstal (förutsättningar för lagom stora 
klasser) har extra svårt att få ekonomin att gå ihop (Ramneröd F-3, Bokenäs, Norgården F-6 m.fl.) 

Det statliga stödet för sjuklönekostnader är beräknat till 3,4 mkr i prognosen för året. Skolmiljarden, 
som är en del av Utbildningsskulden, är utfördelad till grundskolans 7–9-enheter med totalt 2,2 mkr. 
Dessa medel ska användas till att höja måluppfyllelsen. Utbildningsskuldens del som avser hela 
grundskolan kommer att innehålla satsningar under hösten i form av förstärkt lovskola för alla 
årskurser, utökad timplan för vissa skolor mm. Totalt beräknas insatserna kosta ca 2,6 mkr. 

Grund- och gymnasiesärskola 

Särskola för barn 7–16 år bedrivs på tre enheter och eleverna går antingen grundsärskola eller 
träningsskola. Det finns även en liten förskoleklassgrupp för barn som troligtvis ska gå i 
grundsärskola vid 7 års ålder. Grundsärskolans verksamhet växer både vad gäller undervisning och 
fritids. Antalet elever har ökat markant under ett antal år. Sedan mitten av 20-talet har antalet 
grundsärskolebarn nästan fördubblats. Höstterminen beräknas antalet vara 105, där cirka 60 procent 
även är i behov av omsorg i form av fritids/LSS-verksamhet. Både undervisning och 
fritidsverksamhet är personalkrävande. Kommunens köp av platser till grundsärskoleelever från 
andra kommuner och specialpedagogiska skolmyndigheten kommer bli högre än prognosticerat. 

Gymnasiesärskolans elevboende Malögården är fortfarande under uppbyggnad, med 4 av 8 belagda 
boendeplatser. Elevantalet ökar. Totalt har gymnasiesärskolan nu 89 elever varav 30 elever från 
annan kommun. 

Under hösten har 2 elever valt att studera vid annan ort. De interkommunala intäkterna ser ut att 
vara i balans. 

Under pandemin har kostnaderna för taxiresor ökat drastiskt då ett färre antal elever beviljas åka i 
varje taxi. 

Gymnasieskola 

Antalet gymnasieelever ht-2021 har ökat med 26 elever från vårterminens slut till 2968 elever. 
40,2 % av det totala elevantalet (1193 elever) kommer från andra kommuner. Tidigare år har 
fördelningen mellan externa och Uddevalla-elever varit ca 50–50%. De interkommunala 
elevintäkterna beräknas hållas inom ram. Ca 30 elever fler än beräknat väljer att studera vid en 
fristående skola. 

Kostnad för elevdatorer har ökat. Verksamheten har högre personalkostnader till följd av pandemin; 
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exempelvis tillkom 1,5 mkr för lovskolor. Lovskolorna finansieras via statsbidrag. Under påsklovet 
genomfördes fyra undervisningsdagar för 244 elever. Under sommarlovet genomfördes åtta 
undervisningsdagar för 312 elever. Några av gymnasieskolans program har haft en lägre 
elevutveckling än beräknat vilket innebär en fortsatt justering av driftskostnader. 

Till följd av pandemin har kostnader för läromedel och andra elevnära driftskostnader hållits 
tillbaka. Dessa kostnader uppstår i stället inför höstterminstart. Läromedelskostnader kommer att 
öka under hösten till följd av nytt kursutbud. 

Statsbidrag för kompensation av sjukskrivning till följd av pandemin har erhållits. Andra riktade 
statsbidrag till verksamheten har i stället upphört, exempelvis till Introduktionsprogrammen. 
Statsbidrag från ” skolmiljarden” kommer att läggas ut som riktat stöd under hösten. För att 
kompensera för ”utbildningsskulden” har verksamheten tillsatt 6 lärartjänster för utökat extra stöd. 
Stödet är koncentrerat till ämnena SV/MA/ENG med start från höstterminen. 

Intäkterna för Östraboteatern är fortsatt i obalans till följd av pandemin. 

Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknas gå med underskott för helåret, beroende på framför allt lägre intäkter 
än förväntat för 2021. Sökta statsbidrag för yrkesutbildningar 2021 beviljades inte fullt ut, vilket lett 
till att planerade utbildningar inte kunnat genomföras under våren och att höstens utbildningar 
begränsats kraftigt. Det gäller både för allmänna ämnen och yrkesutbildningar i kombination med 
språk. Neddragningen sammanföll med färre utbildningsvägar för vuxna som blivit arbetslösa till 
följd av pandemin. Under våren lyfte därför vuxenutbildningen behov av att bibehålla vissa 
yrkesutbildningar och gymnasiala allmänna kurser för att motverka pandemins effekter till 
förvaltningen och nämnden. Det ledde till beslut om att genomföra dessa utbildningar med ökade 
kostnader (framför allt lönekostnader) om 8,1 mkr. 

I regeringens vårbudget beslutades om ett tillskott till yrkesutbildningar som genomförs i 
kombination med stödjande insatser och svenska för invandrare/svenska som andraspråk. 
Statsbidraget för dessa utbildningar höjs och kravet på medfinansiering tas bort. En ny ansökan av 
statsbidrag sker under hösten och bidraget får användas till alla utbildningsplatser under 2021 som 
uppfyller villkoren, vilket kan komma öka intäkterna på helår. Lärlingsutbildningar har startat och 
antalet elever förväntas öka. Vuxenutbildningen har erhållit 0,6 mkr av Skolmiljarden för att 
motverka utbildningsskulden och beräknas erhålla ytterligare 1,4 mkr. Vuxenutbildningen betalar 
hyra för Sinclair södra, en kostnad som Barn och utbildning ej fått något kommunbidrag för. 

Gemensam verksamhet 

Delårsresultatet och prognos visar överskott. Kostnader för utbyte av elevadministrativt system 
tillkommer. Kostnader för anpassning av lokaler beräknas bli lägre än tidigare år och budget. 
Tillkommande pandemirelaterade kostnader vägs upp av lägre omkostnader i övrigt. 
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Vid väsentliga avvikelser från kommunbidrag/budget 
 

Nämndens prognos är inte att betrakta som väsentlig avvikelse från kommunbidrag/ budget på 
grund av temporärt ändrade riktlinjer för ekonomistyrning i Uddevalla kommun samt politiska 
överenskommelser om utbildningsskulden under 2021. 
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3 Uppföljning av styrkort 

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2020 

Resultat 
kvinna T2 
2021 

Resultat man 
T3 2020 

Resultat man 
T2 2021 

Resultat 
totalt T3 
2020 

Resultat 
totalt T2 
2021 

Sjukfrånvaro 
Korttid % R12 

4,13 3,88 3,26 3,15 3,91 3,69 

Kommentar Korttidsfrånvaro R12 för 200801–210731 var för Barn- och utbildningsnämnden 3,69%. Detta är en 
minskning från 2020 (3,91%), men en ökning från 2,39% 2019. De högre sjuktalen 2020–21 bedöms sammanhänga 
med pandemin. 
 
Högst sjukfrånvaro var det i förskolan; 5,44%, följt av grundskolan på 4,06% för R12. Detta är ungefär samma nivå 
som år 2020 som helhet. Förskollärare och barnskötare har ungefär samma korttidsfrånvaro. Sjukfrånvaron under T2 
har minskat jämfört med T1. Det är förväntat, då frånvaron är lägre under sommarmånaderna generellt. Endast en 
liten del av verksamheten är öppen under veckorna 28–31. Störst sjukfrånvaro finns i de yngre åldrarna, med allt lägre 
frånvaro och minst bland 60+. 
 
Ett antal yrkesgrupper har en korttidsfrånvaro på mer än 5,5%. Av de större yrkesgrupperna gäller det förskollärare, 
barnskötare och stödassistenter. Detta speglar till stor del att vissa personalgrupper inte haft möjlighet att arbeta på 
distans under pandemin. 
 
Hur sjukfrånvaron kan komma att utvecklas under året är svårbedömt och beror till stor del på hur pandemiläget 
utvecklas. Både förskolan och grundskolan arbetar aktivt med att minska sjukfrånvaron. 
 
 
 
 

 

  Mått Kommentar 

 
 

Minska 
fossilbränsleanvändning i 
kommunala fordon 

Barn- och utbildningsförvaltningen har inga aktuella siffror att redovisa för detta 
mått. Då det är nytt för förvaltningen behöver rutiner utarbetas för arbete med 
och insamling av data kring minskad fossilbränsleanvändning. 
 
 

1. Verka för ett bra företags- och arbetsmarknadsklimat 
  Mått Kommentar 

  Gott bemötande vid kontakt 
med kommun, ska öka 

 
Barn och utbildning arbetar utifrån kommunens värdegrund öppenhet, respekt 
och professionalitet (ÖRP). Värdegrunden är också en viktig del i skolans statliga 
uppdrag. Genom lärplattformar och utvecklingssamtal underlättas kommunikation 
mellan hem och skola/ förskola. Det genomförs också enkäter med såväl elever 
som vårdnadshavare. 
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3.  Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 
Denna övergripande strategi från kommunfullmäktige har Barn- och utbildningsnämnden valt att 
integrera i den övergripande strategin att verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero 
och förbättrade studieresultat. Under den har nämnden även gett ett politiskt uppdrag om lärande för 
en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s globala mål, samt kommunens miljömål. 
Samtliga verksamhetsområden organiserar stöd och samarbetsformer kopplat till lärande för en 
hållbar utveckling. 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

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

Under året har förvaltningen deltagit i seminarier, ledda av ÖK idés 
processledare, om en revidering av överenskommelsen mellan kommunen och 
idéburen sektor. Ett initiativ från Uddevalla open parasport är under behandling i 
kommunen och flera nämnder, däribland Barn- och utbildningsnämnden, är 
föreslagna som samarbetspartners. Ett initiativ från ABF om kulturverkstad har 
lett till att flera förvaltningar, däribland Barn och utbildning, har bjudits in till en 
arbetsgrupp för att diskutera konkreta samverkansformer. 

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

Under året har en utsedd arbetsgrupp från Kultur och fritid och Barn och 
utbildning arbetat med att ta fram ett utkast i dialog med en referensgrupp, där 
bibliotekarier från båda förvaltningarna deltagit. Två workshops har hållits; en om 
biblioteksplaners funktion och utformning samt målgruppsanalys, en om 
digitalisering. Synpunkter på textförslag har inhämtats från referensgruppen. Ett 
färdigt utkast ska skickas ut till referensgrupp med flera i mitten av september 
inför behandling i nämnder och kommunfullmäktige. 

 
 
 

Kommunfullmäktige har 
utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett barn- och 
utbildningsnämnden i 
uppdrag att starta ett 
lärlingscentrum, som ett 
samarbete mellan 
Vuxenutbildningen, 
Uddevalla gymnasieskola 
och 
Arbetsmarknadsavdelningen 

Uppdraget är i ett planeringsskede inför start. 

 
 
 
 

Kommunfullmäktige har 
utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett barn- och 
utbildningsnämnden i 
uppdrag att utreda 
möjligheterna till ökad 

Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan har under året resulterat i ett 
nämndsbeslut om förändrad skolstruktur. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
likvärdighet genom förändrad 
skolstruktur 

 
 
 
 

Kommunfullmäktige har 
utifrån Plan Integration 2030, 
(Område: arbete och studier) 
2021-06-10 (Dnr KS 
2021/00174) gett barn- och 
utbildningsnämnden i 
uppdrag att genomföra 
verksamhetsövergripande 
insatser gällande 
språkinsatser med svenska 
som huvudspår 

Under året har ett utkast till verksamhetsövergripande handlingsplan för 
språkinsatser utarbetats i förvaltningen. Syftet är att öka kunskapsresultaten. 
Denna språkplan ska behandlas vidare under hösten i förvaltning och nämnd. 

 

  Mått Kommentar 

 
 

Ekologiska livsmedel i 
kommunens verksamhet, 
ska öka 

Resultat för måttet nedbrutet per nämnd har nu blivit tillgängligt. För första 
halvåret 2021 visar det att Barn och utbildning har en andel inköpt ekomat (kr) på 
ca 27,5%, vilket är något under genomsnitt för kommunen som helhet. Caféer 
och andra livsmedelsverksamheter som förvaltningen ansvarar för eftersträvar en 
hög andel ekologiska produkter. 
 
 

4. Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 
  Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att tillsammans 
arbeta med 
trygghetsskapande 
aktiviteter. Kommunstyrelsen 
har fått uppdraget att leda 
detta arbete (KF ÖS 4) 

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för trygghetsskapande 
åtgärder, där Barn och utbildning deltar med både tjänstepersoner och politiker. 
Kommunledningskontoret är sammankallande. 
 
Samtliga skolformer arbetar med att öka barns och elevers trygghet i 
verksamheten. Förskoleverksamheten har stort fokus på barns integritet, 
likabehandling, språkutveckling samt lärande för hållbar utveckling. Detta borgar 
för att förskolebarnen växer upp till starka, demokratiska medborgare. Gymnasiet 
och vuxenutbildningen har undersökt elevers upplevelse av trygghet och studiero 
under distansundervisning och satt in kompensatoriska åtgärder för att möta 
behoven. Vuxenutbildningen har satsat på att skapa tillit och öppenhet inom 
elevgruppen. Individuella handledningssamtal har varit viktigt under 
distansundervisningen. Elev- och studeranderåd är viktiga forum för att fånga 
upp elevers åsikter. 

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

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2021–2023 fått i 
uppdrag att tillsammans 
förbättra den 

På kommunstyrelsens initiativ har två förvaltningsövergripande möten 
genomförts med fokus på det framtida drogförebyggande arbetet samt för att 
skapa en samsyn och engagemang. Ett behov av övergripande samordning har 
här uttryckts. ”Fokusgrupp droger” har av kommunledningskontoret fått i uppdrag 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
drogförebyggande 
samordningen. 
Kommunstyrelsen har fått 
uppdraget att leda detta 
arbete (KF ÖS 5) 

att prioritera de mest angelägna områdena. Gruppen ska också bland annat ta 
fram ett kunskapspaket. Fryshusets utbildning fortsätter samt Unga i Fokus som 
är ett förvaltningsövergripande mötesforum. 
 
Grundskolans drogförebyggande samordnare samverkar med flera andra 
förvaltningar, polisen och UMO för att sprida kunskap till vårdnadshavare, 
skolpersonal och elever genom att anordna föreläsningar och skicka ut 
information. 
 
Gymnasieskolans drogförebyggande samordnare har i början av året arbetat 
med Drogsmart för årskurs ett och en enkät med årskurs två om cannabis. Där 
framkom att unga behöver få kunskap om narkotika i skolan, vilket har påbörjats 
via Drogsmart. Därefter har arbetet pausats. Nystart kommer enligt planering att 
ske hösten -21. Drogsmart har utvärderats. De allra flesta elever är positivt 
inställda till konceptet och lärde sig nya saker. Mycket av det drogförebyggande 
arbetet på gymnasiet har skett digitalt där det satsats på oftare och mer info både 
till elever och föräldrar. Digitala föreläsningar har uppskattats av föräldrar och 
kommer att fortsätta genomföras. Arbetet med drogtestning, kontakt med 
behandlare och samverkan med polisen fortsätter. Drogpolicy och plan mot hot 
och våld har uppdaterats. Under hösten kommer gymnasiet att medverka på en 
nationell konferens, Förebygg.nu, och där presentera en FoU-rapport där elever 
har medverkat. 
 
Vuxenutbildningen har en drogpolicy och handlingsplan vid misstanke om 
drogpåverkad elev, som personal och elever känner till. 

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

Detta arbete ingår i den övergripande samordningen för trygghetsskapande 
åtgärder, där Barn och utbildning deltar med både tjänstepersoner och politiker. 
Kommunledningskontoret är sammankallande. 
Ett arbete har påbörjats för att kartlägga samhällsområdets historik, nuläge och 
framtida behov. Grundskolan representeras av rektor på Äsperödsskolan och 
enhetschef för elevhälsan. De har informerats om utvecklingsarbetet och fått 
möjlighet att delge sitt perspektiv vilket visar på stora framtida behov av stöd för 
barn och unga som växer upp i området med svårigheter både socialt och 
kunskapsmässigt. 

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

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

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

Uddevalla kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen 
efter att erbjuda alla anställda heltid, med hållbara scheman för en bättre 
arbetsmiljö och där deltid kan vara en möjlighet. På Barn och 
utbildningsförvaltningen är 92,5% (1803/1949) av de tillsvidareanställda också 
anställda på heltid. 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 
 

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

Arbetsgruppen för tidiga insatser i samverkan, med deltagare från grundskolan 
och socialtjänsten, har under ledning av styrgruppen (avdelnings- och 
sektionschefer på båda förvaltningarna samt elevhälsan) definierat ramarna för 
projektet. Arbetsgruppen har påbörjat implementeringsarbetet på 
Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan. Planeringen är att de första skarpa 
ärendena ska kunna påbörjas i november. Det finns ett stort intresse bland 
personal för att delta i utvecklingsarbetet. Satsningen på att vidareutveckla 
mobila team är delfinansierad av hälsopolitiska rådet. 

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

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

Nämndsstrategier Kommentar 

Åtgärder för förändring och 
förbättring vidtas på alla nivåer i 
organisationer när problem 
synliggörs genom det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

Samtliga verksamhetsområden arbetar med att utveckla sina SKA-processer, 
vilket leder till en allt tydligare struktur för beslutsfattande, analys samt 
genomförande och uppföljning av åtgärder på alla nivåer och en styrkedja som 
hänger ihop bättre. 
 
På förvaltningsledningsnivå har fokus varit på likvärdighet i verksamhetsformernas 
analyser och rapporter, att utveckla analysen på förvaltningsgemensam nivå, 
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Nämndsstrategier Kommentar 
Rätt beslut om åtgärd fattas på 
rätt nivå. 

skapa väl fungerande resultatdialoger samt att hitta former för att genomföra 
förvaltningsgemensamma åtgärder. 
 
Förskolans resultatdialog görs med hög delaktighet i rektorsgruppen, vilket stärker 
styrkedjan. SKA-arbetet bygger på personals och rektorers reflektioner. De 
formulär där dokumentationen görs har reviderats, vilket bedöms gynna både 
praktiskt arbete och förståelse. 
 
Grundskolans nya ledningsstruktur kommer att permanentas och arbete pågår för 
att ledningsgruppen ska bidra till förbättrat systematiskt kvalitetsarbete. Det 
behöver förtydligas hur nyckeltal och kvalitetsmått kan användas för att stödja 
utveckling av verksamheten och ökad måluppfyllelse. 
 
Gymnasieskolan arbetar med förbättrad struktur och organisation av SKA genom 
en gemensam mötesstruktur på rullande schema och en ny förstelärarorganisation 
samt förbättrat underlag för analys genom tydligare strukturerade resultatdialoger 
mellan rektorer och verksamhetsledning, utvecklad enkät för trygghet och studiero, 
utvärdering av insatser och beslut om gemensamma nyckeltal. Samtliga program 
inom gymnasieskolan kommer att under ledning av rektor och förstelärare 
analysera studieresultaten enligt fastställt årshjul för SKA. 
 
Vuxenutbildningens ledningsgrupp har utvärderat SKA-rutinerna och utformat en 
ny struktur för kvalitetsarbetet. Former för resultatdialoger och dokumentation styrs 
i högre grad än tidigare i syfte att kvalitetssäkra processerna. Förstelärarnas roller 
har tydliggjorts. Verksamhetschef ger uppdrag till rektorerna baserat på 
identifierade problem i processerna, via handlingsplaner i Stratsys. Under hösten 
kommer även studie- och yrkesvägledningen och administrationen arbeta enligt 
SKA-modellen. 
 

Hitta och genomföra nya, mer 
flexibla och effektiva arbetssätt 
och arbetsformer, nya och 
innovativa sätt att samverka och 
organisera verksamheten i syfte 
att effektivisera och nå högre 
måluppfyllelse. 

Distansundervisningen och behov av distansmöten har lett fram till ökad 
kompetens inom digitala metoder, både bland personal och elever. Den har 
medfört positiva effekter såsom större transparens i undervisningen, tätare 
avstämningar och uppföljningar för personal, digital kompetensutveckling, 
möjligheter att spela in delar av lektioner och individualiserat stöd. Det har också 
medfört negativa effekter såsom bekymmer med bristande studiero och 
motivation, otillräckligt stöd och oro för ökad psykisk ohälsa hos högstadieelever. 
Distansundervisning har generellt sett inte medfört sämre kunskapsresultat. 
Utvärdering med elever av distansundervisning har gjorts och kompensatoriska 
insatser har satts in med goda resultat. Fjärrundervisning i modersmål är igång i 
stor omfattning och säljs även till andra kommuner. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen är i en utvecklings- och införandefas av 
beslutsstödet. Ett nytt elevadministrativt system implementeras. Ett första steg mot 
ett förvaltningsgemensamt frånvarosystem (modul i elevsystemet) är taget. En ny 
förvaltningsgemensam lärplattform ska upphandlas, med förhoppning att kunna 
tas i bruk nästa läsår. Nya e-tjänster har arbetats fram samt att en kartläggning har 
gjorts av de processer som i första hand ska automatiseras/robotiseras. 
 
En ny förstelärarorganisation är under implementering. Grundskolans 
ledningsorganisation har omorganiserats och en ökad samverkan mellan 
gymnasieskolan och Vuxenutbildningen har inletts. 

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

Förvaltningen har fortsatt det partsgemensamma arbetet i enlighet med det 
centrala avtalet. Arbetet har fokuserats på lärares arbetstid, organisation och 
arbetssätt, rekrytering samt arbetsmiljö. En ny förvaltningsgemensam 
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Nämndsstrategier Kommentar 
medarbetare. Rätt 
förutsättningar ska skapas för 
behöriga pedagoger att kunna 
ägna sig åt sitt kärnuppdrag. 

förstelärarorganisation är nu under implementering. Grundskolan har i samverkan 
med övriga verksamhetsområden ett systematiskt arbete kring VFU. 
 
Förskolan har fokus på arbetsmiljö och pedagogisk utveckling och 
utvecklingsenheten stöttar enheterna med kompetensutveckling, handledning och 
konsultation. Tillgång till ett flertal specialkompetenser möjliggör stöd i vardagen. 
Möjligheter för personal att söka olika former av pedagogiska utvecklingsuppdrag 
är en del i att skapa en utmanande, intressant och kompetenshöjande 
verksamhet. 
 
Grundskolans samarbete med Högskolan Väst på AIL (arbetsintegrerad 
lärarutbildning) har fortsatt. För närvarande arbetar 13 lärarstudenter i 
grundskolans enheter samtidigt som de studerar på Högskolan Väst, mot lön och 
studielön. Syftet är att göra det mer attraktivt att bli lärare. Uddevalla är den 
kommun som tagit emot flest AIL-studenter i regionen. Grundskolan har på 
förvaltningens uppdrag skapat en intern skolledarutbildning; "Morgondagens 
ledare". Den startade under T3 2020 med 16 lärare från förskola, grundskola, 
gymnasium och vux och pågår. 
 
Under våren 2021 har en ny mall för gymnasielärares tjänsteplanering arbetats 
fram i samverkan med fackliga parter. Tjänsteplaneringen kommer att analyseras 
under hösten i syfte att det ska vara likvärdigt inom Uddevalla gymnasieskola. Mall 
för fördelning av ansvarsområden utöver undervisning är framtagen. En ny 
gemensam mötesstruktur har införts. 
 
Vuxenutbildningen har arbetat med planering av förstelärarnas uppdrag. 
Rektorerna ska upprätta en plan för varje förstelärare som ska stämmas av med 
verksamhetschef och utvecklare. 

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

För att påskynda en lokalförsörjning i balans har Uddevalla kommun ingått avtal 
med en extern part, bland annat kring byggnation och hyresavtal av grundskola 
och förskola i Ljungskile. Detta ökar möjligheterna att få lokaler anpassade till 
verksamheternas behov i området. På totalen finns dock fortsatt stora utmaningar 
kopplat till lokalförsörjning. 
 
Balansen mellan behov och tillgängliga förskoleplatser ser olika ut i olika områden 
i kommunen. Enligt befolkningsprognosen ökar totalt sett inte antalet förskolebarn 
de närmaste åren. Vissa lokaler är i behov av underhåll, vilket kan medföra 
minskat antal barn eller flytt av barngrupper. Det finns planer för ersättningslokaler 
men takten är lägre än önskat. 
 
Utredningen om ökad likvärdighet för grundskolan har lett till beslut i nämnd om ny 
skolstruktur. Grundskolan förbereder förändrade anvisningsområden, 
stadieindelningar för olika skolor samt för att få ett kapacitetsmått för grundskolans 
enheter. 
 
Pågående arbete med en geografiskt samlad särskola samt arbetet med att fasa 
ut verksamhet i provisoriska lokaler fortsätter. Hänsyn behöver även tas till 
evakueringsbehov inför kommande renoveringar och nybyggnation. Forshälla 
återfår ht 21 lokaler som lånats ut till förskolan i flera år. Dock har antalet elever 
ökat så att idrottshallen inte räcker till i relation till gällande timplan. Verksamheten 
behöver planera för viss utomhusförlagd undervisning. 
 
Gymnasieskolans något sänkta elevprognos kommande år innebär att befintliga 
lokaler i stort sett räcker till. Dock behövs inre ombyggnationer för exempelvis 
anpassning av yrkeslokaler. Gymnasieskolan har tillförts tidigare HCB-lokaler, 
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Nämndsstrategier Kommentar 
vilket underlättat en lokalförsörjning i balans. Behovet av att använda 
Margretegärde har minskat, då IM-programmet ht 21 flyttas till Agneberg för att 
bryta segregation. Margretegärde kan därför användas för sambruk med 
Vuxenutbildningen. Samutnyttjande av lokaler och utrustning mellan gymnasiet 
och Vuxenutbildningen planeras att utökas ytterligare. Vuxenutbildningen har 
under perioden sagt upp ett våningsplan på grund av färre utbildningsplatser. 
Verksamheten har en mycket hög lokalanvändning. 
 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

  Rapportera en 
sammanfattning av 
nulägesanalysen av 
kunskapsresultat/ 
måluppfyllelse, trygghet och 
studiero. Identifierade 
problem, orsaker till problem 
samt vilka åtgärder och 
insatser som formulerats ska 
framgå. Uppföljning och 
utvärdering av insatser ska 
rapporteras. Om behov finns 
av stöd från huvudmannen 
för att åtgärda ett problem 
som identifierats i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
ska detta framgå. 

Nulägesanalys: Kunskapsresultaten har generellt sett förbättrats i skolformer 
med bedömning/ betyg trots delvis distansundervisning. Kompensatoriska 
insatser, studiestöd och systematiskt arbete med att kartlägga, sätta in insatser 
och följa upp bedöms ha gett effekt. Systematiskt arbete med boksamtal har i 
förskolan påverkat barns språkutveckling positivt. Förskolans trygghetsmått har 
sjunkit något vilket förklaras med ökad frånvaro av barn och personal. Trygghet 
och studiero har varit svårare att bedöma, då många elever delvis studerat på 
distans. Undersökningar har gjorts i gymnasieskola och vuxenutbildning, av 
trygghet och studiero och av hur distansstudierna fungerat, och kompensatoriska 
åtgärder har satts in vid behov. Grundskolan redovisar färre kränkningar. 
Utvecklingsarbete har skett kring enkäter och andra underlag om trygghet och 
studiero i verksamhetsformerna. 
 
Problemformuleringar och orsaker till problem: Analys av trygghet, studiero 
och kunskapsresultat är inte tillräckligt utvecklad på förvaltningsledningsnivå och 
i flertalet skolformer. Jämförbara underlag har saknats. Rutiner för att planera 
och genomföra åtgärder inom SKA på förvaltningsgemensam nivå är inte 
fastställda. Rutiner för hur huvudmannen ska få kännedom om avvikande resultat 
på enhetsnivå är inte utarbetade. Förväntningarna på förskolebarnen, särskilt på 
förskolor med hög andel flerspråkiga barn, är för låga. Barn- och kunskapssyn är 
inte i tillräckligt hög grad i linje med läroplanen. Likvärdigheten mellan 
skolenheter i grundskolan är otillräcklig. Analys av kunskapsprogression i 
grundskolan visar att elever som har svårt att nå målen tenderar att ligga kvar i 
den kategorin över tid. Såväl meritmedelvärde som behörighet till 
gymnasieskolan är för låga. Grundskolans gemensamma analys av orsaker till 
brister gällande trygghet respektive studiero är otillräcklig. Bland annat har det 
saknats verksamhetsgemensamma kartläggningar. Fritidshemmens ska-arbete 
är inte fullt utvecklat och behöver rapporteras separat från grundskolans. Orsaker 
till förbättrade resultat under pandemin är ännu inte helt kända. 
Distansundervisning får negativa konsekvenser för vissa elever, vilket kräver 
kompensatoriska åtgärder. 
 
Åtgärder och insatser: Förskolan satsar på att fördjupa förståelsen för 
läroplanen och förbättra förutsättningar för rektorernas ledarskap. Språkplanen 
samt metoder som följer varje enskilt barns utveckling är under implementering. 
Grundskolans utvecklingsarbete i svenska som andraspråk och matematik samt 
implementeringen av läs- och skrivplanen fortsätter. Nyckeltal, underlag och 
SKA-processer ses över i fritidshem, grund- och grundsärskola. Elevenkäter har 
omarbetats och blir grundskolegemensamma inför lå 21/22. Gymnasieskolan 
arbetar för ett likvärdigt studiestöd, utveckling av elevmiljöer, främjande av 
närvaro och förebyggande av avhopp. Studieresultat följs nu under pågående 
utbildning genom prognoser per årskurs. Nyckeltal att följa upp per tertial är 
fastställda. Gymnasiesärskolan har genomfört kompetensutveckling kring NPF 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
och utvecklat sina elevenkäter för att skapa större delaktighet, trygghet och 
studiero. Vuxenutbildningen undersöker insatser för ökad progression och 
kortare tid inom sfi, ser över bedömning av behörighet vid ansökningar samt 
genomför kompetensutveckling inom ”skriva” på sfi. Utredningen om förändrad 
skolstruktur är färdigställd. Förvaltningsledningen har bland annat kartlagt 
underlag kring trygghet och studier och påbörjat kartläggning av rutiner för 
övergång och mottagande samt nyckeltal och mått. Verksamhetsövergripande 
språkplan är under utarbetande. 

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

Uppdraget samordnas av Kultur och fritidsförvaltningen, som ska ta ett omtag 
med uppdraget under hösten 2021. 
Barn- och utbildningsförvaltningen undersöker möjligheterna att ta fram ett mått 
på ungas välbefinnande, utifrån den elevhälsoenkät som genomförs i samband 
med hälsosamtal i årskurs 4 och 8 i grundskolan samt årskurs 1 på gymnasiet. 

 
 
 
 

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

Samtliga verksamhetsområden organiserar stöd och samarbetsformer kopplat till 
lärande för en hållbar utveckling. Skolans styrdokument, kommunens miljömål 1; 
om att inspirera och motivera till en hållbar utveckling, samt miljömål 2; om att 
underlätta resurssnål konsumtion, samt målen i Agenda 2030, är vägledande för 
detta arbete. Uppdraget ska harmoniera med nämndens uppdrag om 
systematiskt kvalitetsarbete. Det finns en insikt i verksamheterna om att hållbar 
utveckling behöver genomsyra all undervisning. 
 
Förskolan har införlivat arbetet med lärande för hållbar utveckling i sitt 
systematiska kvalitetsarbete, genom exempelvis arbetet med barns integritet, 
måltidspedagogik, återbruk och språkutvecklande arbetssätt. Grundskola, 
grundsärskola och fritidshem fokuserar på att skapa handlingskraft och 
framtidstro hos eleverna bland annat genom formativt arbetssätt med ökad 
delaktighet, normkritiskt förhållningssätt, arbete med de globala målen, samt 
tematiskt arbetssätt med exempelvis allemansrätt och återvinning. Arbetet med 
hållbar utveckling är olika uttalat på olika enheter. Hållbar utveckling är en del av 
kurserna på gymnasieskolan och ingår i programmålen. Det kan tas upp i 
samband med exempelvis kost, hälsa, motion eller ekonomi. Genom 
distansundervisningen pekas möjliga vägar till minskat resande, 
pappersanvändande och kanske också minskad lokalanvändning i samhället. 
Det arbetas olika med hållbar utveckling beroende på program, men överlag tas 
ett steg mot en kontinuerlig del av undervisningen. På vuxenutbildningen arbetar 
gruppen för hållbar utveckling för att få in perspektivet hållbar utveckling i 
undervisningen. Som stöd har ett årshjul upprättats, med fyra teman: 
värdegrund, konsumtion, Vuxrundan och Håll Sverige Rent. Återbruksprojekt, 
projekt om plast i havet, skräp-bingo, tema bostad om energiförbrukning, 
strandstädning och ecodriving är exempel på hur det arbetats med frågorna i 
undervisningen. Generellt uppfattas medvetenhet om miljö och hållbar utveckling 
ha ökat bland de studerande. Ett utvecklingsområde är att verksamheten 
säkerställer att information om och perspektiv på hållbar utveckling integreras i 
alla utbildningar. 

 
 

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

Barn- och utbildningsförvaltningen är i en utvecklings- och införandefas av 
beslutsstödet. 
Det ”nya” elevadministrativa systemet är både i produktion och under 
implementering. Det är taget i bruk inom vuxenutbildningen, förskolan och 
grundskolan och vid höstlovet kommer det att börja användas 
(produktionssättas) inom gymnasiet. Ett första steg mot ett 
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  Politiska uppdrag Kommentar 
förvaltningsgemensamt frånvarosystem (modul i elevsystemet) är taget. Från 
höstterminens start använder förskola och grundskola samma frånvarosystem 
och från höstlovet även fritidshem. En ny förvaltningsgemensam lärplattform ska 
upphandlas, med förhoppning att kunna tas i bruk nästa läsår. 
Lärplattsformsupphandlingen som startade våren 2021 fick avbrytas på grund av 
att förutsättningarna förändrades under upphandlingens gång. 
 
Ett aktivt arbete med att stödja och utveckla distansundervisningen digitalt har 
skett inom alla skolformer. Efterhand har verksamheterna blivit bättre på att 
anpassa undervisningen till olika behov, så att elever i behov av stöd kunnat få 
det. Kompensatoriska insatser har också genomförts. Tjänster för 
gruppindelning, individuell handledning med mera har börjat användas. Digitala, 
självrättande prov testas inom Vuxenutbildningen i ansökningsprocessen. 
 
Nya e-tjänster har arbetats fram samt att en kartläggning har gjorts av de 
processer som i första hand ska automatiseras/robotiseras. 
 

 
 

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

Förvaltningsledningens lokalstrateg deltar i samtliga kommungemensamma 
möten i lokalförsörjningsgruppen. I denna grupp tas behov och förutsättningar 
upp och möjligheter till samverkan ses över. Barn- och utbildningsnämndens 
behov av att renovera och i vissa fall bygga nya skolor har kommunicerats här. 
Det finns diskussioner mellan förskola och grundskola om hur kommande 
byggnationer kan gynna flexibilitet mellan skolformerna. 

 

  Mått Kommentar 

  Elevers genomsnittliga 
meritvärde/betygspoäng, ska 
öka 

Preliminära meritvärden för årskurs 05 efter läsår 20/21 är 216,6. Målsättningen 
för måttet; att meritmedelvärdet skall öka från förra årets 218,8 poäng, ser 
därmed inte ut att infrias. Däremot är resultatet bättre än befarat. 
Årskull 2005 har under läsåret 20/21 haft stora insatser för att höja behörigheten 
till gymnasiet och höja meritvärdet. Kommunens 7–9-skolor har tagit fram lokala 
handlingsplaner för särskild stöttning av årskullen. Årskullen har prioriterats 
under fjärrundervisningen vt 21, och haft skolförlagd undervisning förutom två 
veckor efter sportlovet. Årskull 2005 har legat under samtliga andra årskullars 
resultat sedan HT i åk7. 
 
 

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

De preliminära siffrorna från läsår 20/21 låg på 83,7% behörighet till minst 
yrkesprogram inför läsår 21/22, vilket är en stor ökning jämfört med prognos. 
Åtgärdsplanerna för årskurs 9 ser ut att ha fått effekt. 
 
Årskull 2005 hade vid första betygstillfället HT åk 6 en behörighet på 69,6%. Det 
var 12,8 procentenheter lägre än föregående åk 6, årskull 2004. Skillnaden 
mellan årskull 2005 och övriga årskurser identifierades efter terminsbetyget 
HT2019. Stora insatser har genomförts under läsår 20/21. Den nedåtgående 
trenden för årskull 2005 vände i och med terminsbetyget HT2020 då årskullen 
nådde en behörighet på 72,6%. 
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  Mått Kommentar 

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

Den egna statistiken för avgångseleverna visar att andelen elever med 
gymnasieexamen är stabil. Uppföljning visar att de kompensatoriska insatserna 
såsom sommarskola har haft effekt. 
 
 
 
 

  Elevers trygghet och studiero 
ska öka 

 
Utvecklingsarbete pågår inom samtliga verksamhetsformer för att förbättra 
arbetet med och därmed resultatet för trygghet och studiero, samt för att kunna 
göra en bättre analys för förvaltningen som helhet. Översyn och förändring av 
enkäter görs och analys utifrån underlag utvecklas. Nya siffror för måttet kommer 
först efter vårterminen 2022, men det kommer att finnas interna underlag varje 
läsår. 
 
Förskolan arbetar med att komplettera barnintervjuer med observation. 
Barnintervjuer görs även i samband med boksamtal. Ett utvecklingsarbete görs 
för att lyfta barns röster och stärka barns inflytande i arbetet med trygghet och 
likabehandling. 
 
Grundskolan har genomfört ett inledande arbete med att årligen kunna 
genomföra enkäter i samtliga årskurser i samtliga skolformer för att kunna följa 
utveckling av elevers trygghet och studiero. Två verksamhetsgemensamma 
enkäter planeras till läsår 21/22, med lite olika fokus. 
 
Inom gymnasieskolan har hög andel distansundervisning inneburit att trygghet 
samt studiero varit svårt att följa upp och säkerställa. Uppföljning har gjorts kring 
distansundervisningens genomförande. För enskilda elever i behov av det, har 
det funnits möjlighet att vara i skolan. Uppföljning kring Trygghet och studiero 
kommer att genomföras under hösten 2021. Hösten 2021 genomförs skolförlagd 
undervisning fullt ut. 
 
Vuxenutbildningen brukarenkät från april 2021 visar på en fortsatt hög trygghet, 
studiero och trivsel på över 90% av de svarande. En majoritet av dem som 
svarar på enkäten är kvinnor. 
  

  Behöriga pedagoger ska inte 
minska 

Måttet avser andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola, avser 
läsår och mäts i oktober. Inga nya siffror finns att redovisa. 
 
Samtliga verksamhetsformer rapporterar om en relativt hög behörighetsgrad 
bland lärarna och förskollärarna i förhållande till rikssnitt. Nyanställningar av 
nyutexaminerade lärare har skett. 
 
Arbete pågår för att vara en attraktiv arbetsgivare genom bland annat 
partsgemensamt arbete kring lärares arbetstid, organisation och arbetssätt, 
rekrytering samt arbetsmiljö. Gymnasieskolan satsar extra på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete för att nå och behålla god arbetsmiljö. Det satsas på 
arbetsintegrerat lärande för studenter, anställning av lärarassistenter och 
utveckling av försteläraruppdragen i alla verksamhetsformer. En 
förvaltningsgemensam intern skolledarutbildning genomförs av grundskolan. 
Förskolan fokuserar på arbetsmiljö och pedagogisk utveckling, samt stöttar 
enheterna med en rad kvalificerade stödfunktioner. Vuxenutbildningen strävar 
efter att lyfta bort administrativa uppgifter från lärarna. Gymnasieskolan har 
underlättat en hög grad av distansarbete, vilket lyfts fram som viktigt för 
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  Mått Kommentar 
personalen i resultatdialogerna. 

  Realiseringsgraden utifrån 
investeringsplan ska öka 

Realiseringsgraden är enligt prognos 64% av helårsbudgeten för investeringar. 
T2 hade ca 33% av helårsbudgeten realiserats. 3 av 7 objekt är igång: 
Investeringar på Ramnerödsskolan, Skansens förskola samt Blekets (före detta 
Killingens) förskola har påbörjats och beräknas löpa enligt plan. Bokenäs 
förskola är under projektering. Äsperödsskolan har en färdig förstudie. Äsperöds 
förskola är i förstudiestadium. Dalabergs förskola inväntar att detaljplan vinner 
laga kraft, vilket förväntas ske hösten 2021. 
 
 

8. och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning 
Barn- och utbildningsnämnden 

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

 

4. Övriga övergripande strategier 

2. Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 

9. Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara 

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

11. Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke 
 

5. Uppföljning av kommunfullmäktiges avslutade uppdrag 
  Politiska uppdrag Kommentar 

  Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att 
fortsätta prioritera minskade 
barngrupper i förskolan (KF 
ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan, 
 
Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige utifrån 
flerårsplan 2020–2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal barn i 
barngrupperna 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

  Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019–
2021 fått i uppdrag att satsa 
på fler kommunala 
dagbarnvårdare (KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att satsa på fler 
kommunala dagbarnvårdare. 
 
En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg 
i syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar i 
Uddevalla. Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring 
förutsättningar för pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats varför 
det ursprungliga uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har resulterat i 
utökning med en dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till fortsatt 
verksamhet i de tre nuvarande grupperna, under förutsättning att 
vårdnadshavare väljer omsorgsformen. 

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

Kommunfullmäktige har 2021-09-08 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2020–2022 att rekrytera fler 
lärarassistenter 
 
Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 
grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd 
lärarassistent. 

  Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020–
2022 fått i uppdrag att 
bibehålla lågt antal barn i 
barngrupperna (KF ÖS 9) 

Kommunfullmäktige har 2020-09-09 godkänt barn- och utbildningsnämndens 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019–2021 att bibehålla lågt antal 
barn i barngrupperna. 
 
Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. 
Aktivt arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre 
barngrupper är väl implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på 
statsbidraget. 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 144 Dnr BUN 2020/01094 8 

Åtgärdsplan mot buller vid Skansens förskola och Fyrens 
pedagogiska verksamhet, Pipfabriken 4 
Sammanfattning 

Skansens förskola och Fyrens verksamhet för barn med behov av omsorg på obekväma 
arbetstider, bedrivs med förskolegård intill grannfastigheter. Utifrån den anmälan om 
olägenhet på grund av buller som gjorts av fastighetsägare grannar med Skansens 
förskola/Fyrens verksamhet, skall verksamheten inkomma med åtgärdsplan.  
 
För att främja ”närboendes möjlighet till vila och återhämtning” föreslås att Fyrens 
verksamhet placeras på annan enhet. Inga störande ljud förekommer då när förskolan är 
stängd, alltså kväll, natt och helg. 
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-27  
Barnkonsekvensanalys daterad 2021-09-27 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge Förvaltningen i uppdrag att flytta Fyrens verksamhet från Skansens förskola. 
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2021-09-27 Dnr BUN 2020/01094 

  
 

Handläggare 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg  
Telefon 0522-69 72 01 
lena-maria.vinberg@uddevalla.se 

 

Åtgärdsplan mot buller vid Skansens förskola och Fyrens 

pedagogiska verksamhet, Pipfabriken 4 

Sammanfattning 

Skansens förskola och Fyrens verksamhet för barn med behov av omsorg på obekväma 
arbetstider, bedrivs med förskolegård intill grannfastigheter. Utifrån den anmälan om 
olägenhet på grund av buller som gjorts av fastighetsägare grannar med Skansens 
förskola/Fyrens verksamhet, skall verksamheten inkomma med åtgärdsplan.  
 
För att främja ”närboendes möjlighet till vila och återhämtning” föreslås att Fyrens 
verksamhet placeras på annan enhet. Inga störande ljud förekommer då när förskolan är 
stängd, alltså kväll, natt och helg. 
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-27  
Barnkonsekvensanalys daterad 2021-09-27 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge Förvaltningen i uppdrag att flytta Fyrens verksamhet från Skansens förskola. 
 

Ärendebeskrivning 

Behovet av en förskola i Centrum var stort redan på 90-talet och 2001 var planeringen 
och ritningarna färdiga för en ombyggnation till en förskola på Skansen. I augusti 2002 
startade verksamheten som bestod av tre avdelningar Ankaret, Rodret och Fyren. Fyrens 
verksamhet för barn i behov av omsorg på obekväm arbetstid, har funnits på enheten 
sen dess. 
 
Skolhuset tillkom under 70-talet för att vara grundskola under många år, men antalet 
elever var fler och fler, och byggnaden blev för liten för skolan som på 90-talet flyttade 
till andra lokaler. På Skansen startade då särskolan som hade verksamhet i lokalerna 
fram till 2014. 
 
Under andra hälften av 10-talet var förskoleverksamheten i stort behov av utökning av 
förskoleplatser, och en modul ställdes därför på Skansen 2018 med 2 avd. 2019 
utökades antal platser på Fyren från 50 till 70. I särskolans lokaler har förskolan haft 
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tillfälliga barngrupper i två omgångar (vårterminer då det varit stort behov av platser). 
För att bättre kunna nyttja byggnaderna tillkom den byggnation som pågår nu, vilket 
sammanbinder de två fasta byggnaderna. Andra åtgärder såsom ny ventilation har också 
genomförts i och med nuvarande byggnation.  
 
Utifrån den anmälan om olägenhet på grund av buller som gjorts av fastighetsägare 
grannar med Skansens förskola/Fyrens verksamhet, skall verksamheten inkomma med 
åtgärdsplan senast 30 september 2021 till samhällsbyggnadsförvaltningen enligt beslut 
daterat 2021-06-03.  
 

Åtgärdsförslag 
I Tjänsteskrivelsen Dnr SBN 2020/00630 konstaterar samhällsbyggnad att ”Skansens 
förskola och Fyrens pedagogiska verksamhet är samhällsviktiga verksamheter där 
omkringboende får räkna med att bli störda i viss utsträckning. Driften av 
verksamheterna ska däremot inte ske på bekostnad av närboendes möjlighet till vila och 
återhämtning.” 
 
Åtgärdsförslag är därför att Fyrens verksamhet placeras på annan enhet hösten 2022. 
 
Fyrens verksamhet var planerad till ”skolhuset” redan efter årsskiftet 2021/2022, men 
placeras i modulen under våren 2022, då renoveringsarbetet i huvudbyggnaden pågår, 
för att komma en bit ifrån grannfastigheterna. Därefter flyttas Fyrens verksamhet från 
Skansens förskola.  
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Lena-Maria Vinberg 
Förvaltningschef Verksamhetschef förskola  

Skickas till 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
Förskolekontoret  
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Barnkonsekvensanalys  
i enlighet med bestämmelserna i skollagen 1 kap 10 § om barnets bästa i beslut som berör barnet/barnen 

Barn 

Namn (om analysen gäller enskilt barn) Födelsedatum (om analysen gäller enskilt barn) 
  

Förskola/Avdelning/ Skola Årskurs (om analysen gäller enskilt barn) 

Fyrens verksamhet  

 

Ansvarig för barnkonsekvensanalysen Datum 

Lena-Maria Vinberg 2021-09-27 

 

Punkt Beskrivning  Ansvarig 

1. Vilken fråga är det som ska 

utredas? 
Flytt av Fyrens verksamhet från Skansens förskola till annan enhet. VC 

2. Är det en fråga som rör  

 ett enskilt barn   

 en grupp av barn 

 organisation som påverkar 

barn 

Organisation 
Barn 1-13 år, som behöver omsorg på obekväm arbetstid 

 

3. Vem ska fatta det slutliga beslutet 

(eller besluta om den aktuella 

åtgärden)? 

 

BUN  

4. Hur ska det/de  barn som 

utredningen gäller informeras på 

bästa sätt? 

 

Enligt Kommunikationsplan, upprättas inför förändringen  

5. Hur ska barnets/barnens 

vårdnadshavare informeras? 

 

Enligt Kommunikationsplan, upprättas inför förändringen  



  2 (4) 
6. Har barnet/barnen fritt kunnat 

uttrycka sina åsikter? Man får ta i 

beaktande att barn och 

vårdnadshavarna inte alltid har 

samma åsikter i olika frågor och 

därför genomföra utredningen med 

hänsyn tagen till barns skyddsvärda 

ställning. 

 

Då förändringen är påkallad av föreläggande, har inte barn och 
vårdnadshavare tillfrågats.  

 

7. På vilket sätt ska vi beakta 

barnets/barnens ålder och mognad 

i denna utredning? 

Barn 6-13 påverkas i mindre grad, då de har sin placering på en skola och 
kommer till Fyrens verksamhet med Taxi. 
Förskolebarnen får en helt ny placering, och påverkas därmed mer. Dock 
kan barn 1-5 år inte höras i samma utsträckning som större barn. 
 

 

8. Vilka andra intressen än 

barnets/barnens bästa som är 

föremål för utredningen behöver 

bedömas och övervägas i denna 

utredning? 

 

Till exempel kan andra barns intresse 

av trygghet och studiero (när det 

gäller skolan) behöva vägas in i 

bedömningen.  

 

Föreläggande är grunden till förändringen. 
 
Barnen på mottagande enhet kommer att påverkas då barngrupper på den 
enheten berörs. Barnen på Fyrens verksamhet har olika rullande schema, 
vilket innebär att dessa barn behöver placeras i olika befintliga 
barngrupper. Mottagande enhets alla barngrupper kommer därmed att 
påverkas, med minskat trygghet under viss tid som följd. 

 

9. Hur har vi kommit fram till den 

föreslagna åtgärden? Vilka 

avvägningar mellan olika intressen 

har gjorts och varför har vissa 

intressen tillmätts större vikt än 

andra? 

 

Bakgrunden är att verksamheten stör närboende vid nuvarande placering, 
och ett föreläggande efter en anmälan om olägenhet/störning buller har 
föranlett beslut att flytta verksamheten. Grannarnas möjlighet till vila och 
återhämtning har därmed tillmätts större vikt. 
 
Mottagande enhet väljs utifrån olika faktorer, såsom tillgänglighet, storlek, 
omgivning och lokalernas beskaffenhet.  
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Enheten där Fyrens verksamhet är belägen behöver vara lätt att komma till 
med kollektivtrafik, likväl som med bil och till fots.  
Mottagande enhet behöver vara tillräckligt stor för att barnen som också 
har behov av Fyren kan placeras på olika avdelningar. Detta för att inte 
kontinuiteten för barnen ska drabbas i för stor utsträckning. 
Omgivande bebyggelse bör inte bestå av bostäder alltför nära, med risk för 
att störas av barnens lek och aktivitet. 
Lokalerna kommer att behöva anpassas så att mat kan lagas och att barnen 
kan sova tryggt på natten. 
 

Analys 
  

10. Analys (kopplad till 

barnkonventionen artikel 2,3,6,12):   

Motivera på vilket sätt man  

-satt barnets/barnens bästa i 

främsta rummet  

 -tagit hänsyn till barns rättigheter 

-tagit hänsyn till barnets/barnens   

hälsa, utveckling och behov 

-tagit hänsyn till barnets/barnens 

säkerhet 

 -tagit hänsyn till eventuell 

funktionsnedsättning hos 

barnet/barnen. 

Konsekvenser för barnet/barnen på 

kort sikt 

Konsekvenser för barnet/barnen på 

längre sikt 

Resultat av analys: 
- Barnens bästa är en verksamhet utan konflikt med omgivningen. 
- Barns rättigheter till god omsorg kommer att tillgodoses. 
- Barn hälsa, utveckling och behov kommer att tillgodoses. 
- Barns säkerhet tillgodoses. 
- Alla barn får förutsättningar att delta i verksamheten. 

 
Konsekvenser på kort sikt: De större barnen får en helt ny omgivning att 
anpassa sig till. De små barnen kommer att uppleva oro och otrygghet, tills 
de nya lokalerna och barngrupperna är etablerade. Hur lång tid det tar för 
Fyrens barn att anpassa sig, är avhängigt av hur ofta barnen vistas i 
verksamheten, så för en del barn kan det ta längre tid. Oro också hos barnen 
i de befintliga grupper vari Fyrens barn placeras. Vårdnadshavare och barn 
kommer att drabbas/gynnas beroende på var i kommunen de bor, och 
därmed hur lång restiden blir.  
 
Konsekvenser på lång sikt: Inga negativa konsekvenser på lång sikt. 
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11. Har barnets/barnens egna 

synpunkter tagits tillvara? 

Ja  ☐ 

Nej ☒ 

Barnet/barnen berörs ej  ☐ 

Motivera svaren. 

Nej. 
 
Beslutet att flytta Fyrens verksamhet kan inte barnen påverka. 
Däremot kommer förskolebarnens förutsättningar, intressen och motivation 
beaktas i de nya barngruppernas sammansättning. 
 

 

Sammanfattning 
  

12. Rektors sammanfattande 

bedömning (utgör underlag för 

beslut): 

Vårdnadshavares delaktighet i förändringens genomförande blir viktigt, 
både för förståelse och acceptans. Målsättningen är att förskolebarnen som 
berörs ska få en trygg och utvecklande fortsättning på förskole- och fritids-
tiden. 

 

 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 145 Dnr BUN 2021/00756 9 

Inrättande av skolenhet vid Herrestadsskolan från och med 
läsåret 2022-2023 
Sammanfattning 

Herrestadsskolan upphörde som skolenhet inför läsåret 2020/2021 då eleverna flyttades 
till den nybyggda Källdalsskolan. Arbete har pågått kring en ny skolstruktur och i sam-
band med detta har kommande behov av lokaler setts över och redogjorts för i den 
senaste beslutade lokalförsörjningsplanen.  Det har då konstaterats att Herrestadsskolans 
lokaler behöver nyttjas för att täcka det kommande lokalbehov som finns. Lokalerna 
genomgår därför en omfattande renovering i syfte att de återigen kan användas till en 
skolenhet för ca 325 elever.   
 
Inflyttning kan ske 1 augusti 2022. Vilka elever som kommer att anvisas Herrestads-
skolan hanteras enligt gällande rutiner.  
  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltnings tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Lokalförsörjningsplan Barn och utbildningsförvaltningen 2021-2031 201117 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att från och med läsåret 2022/2023 inrätta enheten F-6 vid Herrestadsskolan  
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Handläggare 

Planeringschef Anna Kern 
Telefon 0522-69 68 52 
anna.kern@uddevalla.se 

 

Inrättande av skolenhet F-6 vid Herrestadsskolan från och med 

läsåret 2022/2023 

Sammanfattning 

Herrestadsskolan upphörde som skolenhet inför läsåret 2020/2021 då eleverna flyttades 
till den nybyggda Källdalsskolan. Arbete har pågått kring en ny skolstruktur och i sam-
band med detta har kommande behov av lokaler setts över och redogjorts för i den 
senaste beslutade lokalförsörjningsplanen.  Det har då konstaterats att Herrestadsskolans 
lokaler behöver nyttjas för att täcka det kommande lokalbehov som finns. Lokalerna 
genomgår därför en omfattande renovering i syfte att de återigen kan användas till en 
skolenhet för ca 325 elever.   
 
Inflyttning kan ske 1 augusti 2022. Vilka elever som kommer att anvisas Herrestads-
skolan hanteras enligt gällande rutiner.  
 
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltnings tjänsteskrivelse 2021-09-08 
Lokalförsörjningsplan Barn och utbildningsförvaltningen 2021-2031 201117 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att från och med läsåret 2022/2023 inrätta enheten F-6 vid Herrestadsskolan      
 
 

Ärendet  
Herrestadsskolan upphörde som skolenhet inför läsåret 2020/2021 då eleverna flyttades 
till den nybyggda Källdalsskolan. Därefter har arbete pågått kring en ny skolstruktur 
och beslut har fattats om förändringar för vissa skolenheter i kommunen.  
 
I samband med detta har kommande behov av lokaler setts över och redogjorts för i den 
senaste beslutade lokalförsörjningsplan.  Det har då konstaterats att Herrestadsskolans 
lokaler behöver nyttjas som skolenhet igen och andra lokaler användas för tillfälliga 
lösningar för att organisera de omfattande lokalförändringar som förvaltningen står 
inför. Lokalerna genomgår därför en omfattande renovering syfte att de återigen kan 
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användas till en skolenhet för ca 325 elever. Även fritidshemsverksamhet kommer att 
organiseras vid enheten.  
  
Inflyttning kan ske 1 augusti 2022. Vilka elever som kommer att anvisas Herrestads-
skolan hanteras enligt gällande rutiner. Inrättande och upphörande av skolenheter 
beslutas av barn och utbildningsnämnden. Vilka elever som ska anvisas vilken skola 
beslutas av verksamhetschef.  
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Anna Kern 
Förvaltningschef Planeringschef 
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Sammanfattning 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till Lokalförsörjningsplanen anger förvaltningens be-
hov av lokaler de kommande åren för att både kunna möta den ökande befolkningen av barn och 
unga och för att ersätta uttjänta (samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljö-
hänseende dåliga förskole- och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten befolkningsprognoser 
samt en översikt över status gällande objekt under arbete för att möta de ökande behoven. 
 

Fram till 2019 har genomförandegraden av i investeringsplanens listade objekt varit relativt låg. 
Det beror på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp åt-
gärder av objekt som inte kunnat genomföras enligt plan. Orsaker till detta är bland annat att samti-
digt som elevantalet stigit har lokalbeståndet varit oförändrat, och evakueringsmöjligheter har varit 
begränsade. Behovet av lokalförsörjningen har dock lättats något det senaste året. Det beror på att 
tre objekt har färdigställts under 2019 och 2020. Det är iakttagandet av Källdalsskolan, Söndagsvä-
gens förskola samt Sundsstrands förskola.  

 
Den lokalförsörjningsplan som beslutas är emellertid beroende av genomförandekapaciteten i 

kommunen som helhet. Det är angeläget att den tidplan för kommande insatser som anges också 
kan genomföras eftersom den ligger till grund för investeringsplanen. I denna lokalförsörjningsplan 
bifogas ett förslag på möjliga förändringar i flerårsplanen för kommande investeringar. Det skall 
dock ses som en uppdatering utifrån de förutsättningar som råder nu och inte som en färdig lösning. 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför just nu en utredning kring grundskolans struktur, vars 
resultat kan komma att påverka investeringsbehoven i framtiden.  

 
Befolkningsutvecklingen är angelägen att följa då kommunen har skyldighet att tillgodose be-

hov av barnomsorg och utbildningsplatser i grundskolan för sina invånare. Konsekvensen är att lo-
kalbehoven i vissa fall behöver lösas med temporära lokaler, i avvaktan på att ordinarie plan kan ge-
nomföras.  

 
En ökad befolkning har Barn- och utbildningsnämnden kunnat lösa på flera sätt; bland andra 

genom att årligen ändra upptagningsområden, anpassa lokaler för undervisning och se över sche-
maläggning. När dessa lösningar är uttömda och elever inte får plats i sina upptagningsområden 
återstår att genom skolskjutsar bussa elever till skolor i andra områden. Denna lösning har ännu inte 
behövts göras. 

 
För gymnasieskolan pågår ett riktat arbete med att ta fram en plan för det kommande lokalbeho-

vet i relation till befolkningsökning. I denna lokalförsörjningsplan belyses dock Barn- och utbild-
ningsnämndens ansvar att besluta om dimensionering av gymnasieskolans utbud utifrån ekono-
miska förutsättningar. 
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Inledning 

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning 
inkl. SFI, särvux samt Yrkeshögskola).  
 

Verksamheten är expansiv och inom de närmaste tio åren väntas en fortsatt befolkningsökning 
för barn och ungdomar i kommunen. Detta kräver tillgång till fler lokaler som både erbjuder en god 
arbetsmiljö för barn, elever och personal och en god lärandemiljö i enlighet med det statliga uppdra-
get i skollag och läroplaner. Detta ställer krav på dels anpassning av nuvarande lokalbestånd dels 
nybyggnation av både förskolor och skolor. 
 
I denna lokalförsörjningsplan redovisas varje 
verksamhet var för sig med underrubrikerna: 

• Nuläge 
• Antal barn/elever och befolkningsprognos 
• Plan för utökning av kapacitet för att 

möta befolkningsprognos och underhåll 
av fastigheter 

• Övrig rubrik som är relevant för verksam-
hetsområdet 

 
 Till denna lokalförsörjningsplan finns mer detal-
jerade uppgifter i bilagor. 
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Befolkningsutveckling för barn och ungdomar i Uddevalla 

 
Den största befolkningsökningen i Uddevalla avser gymnasieungdomar. Gymnasieskolan attraherar 
både kommunens egna ungdomar och närliggande kranskommuner som inte alltid själva har en 
gymnasieutbildning. Uddevallas utveckling skall ses i ljuset av att många kranskommuner har en 
negativ befolkningsutveckling. Grafen nedan visar endast Uddevallas egna ungdomar. De elever 
som går på fritids har den mest plana befolkningsutvecklingen. Anmärkningsvärt är att grundskolan 
har en topp 2025 för att sedan minska takten något. 
 
Diagram 1 Prognos procentuell ökning, samt antal 2020 - 2028 Samtliga ålderskategorier för BUN 
 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Förskola 0,0% 0,9% 1,1% 0,9% 1,7% 2,6% 3,7% 5,0% 6,6%

Grundskola F-6 0,0% 1,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,5% 2,8% 3,2% 4,0%

Fritids 0,0% -0,5% 0,0% 0,6% 0,7% 1,6% 1,6% 1,5% 2,3%

Grundskola 7-9 0,0% 2,5% 4,6% 8,1% 11,7% 13,8% 12,9% 12,9% 12,0%

Gymnasieskola 0,0% 3,0% 4,7% 7,3% 9,6% 11,6% 15,1% 18,6% 20,6%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%
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Prognos procentuell ökning av elever från 2020
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Förslag på förändringar till flerårsplan 2021 - 2031 investeringar 

 
I Barn- och utbildningsnämndens flerårsplan finns en förteckning över ett 25-tal objekt. I investe-
ringsplanen redovisas när i tid objekten skall byggas samt hur kostnaderna belastar investeringsbud-
geten. Just nu genomför Barn- och utbildningsförvaltningen en utredning kring strukturförändring 
inom grundskolan, vilket kommer att påverka såväl förskola som gymnasium. Förslag på förändrad 
flerårsplan ligger därför som en bilaga till denna lokalförsörjningsplan 2021 - 2031. Notera att bifo-
gad bilaga är en dagsaktuell uppdatering som kan komma att förändras (beroende på underlag från 
utredning) när kommande investeringsbeslut i budgetprocessen skall fastställas. 
Se bilaga 4 Förslag till flerårsplan 2021-2031 Investeringar 
 

 

1. FÖRSKOLOR 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet utgår från att 90 procent av barnen 
i åldrarna 1–5 år nyttjar barnomsorg i kommunal eller i fristående förskola/pedagogisk omsorg och 
att enskilda förskolor/pedagogisk omsorg är oförändrat under perioden.  
 

Andelen barn i Uddevalla åldrarna 1 - 5 år förväntas öka med omkring två procent de närmaste 
fyra åren, men fram till 2029 beräknas andelen barn öka med närmare åtta procent. 

 
Behoven av barnomsorg är störst i områdena Ljungskile/Forshälla och Söder/Centrum. Det är 

därför angeläget att Barn- och utbildningsnämnden fullföljer de planerade investeringarna gällande 
förskolelokaler. Investeringsplanen syftar till förutom att tillgodose behov av ökade platser för 
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förskolan genom ombyggnad, samt nybyggnad, också att ombesörja en god arbetsmiljö för personal 
och verksamhetens barn.   

 
 

 
Tabell 1 Översikt förskolans kapacitet och befolkningsprognos 2020-2024 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Nuläge 

 

 

Kapacitet 

Förskolornas kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke, fastställt utifrån lokalens byggnation i av-
delningar. Kapaciteten avser hela platser i blandade åldrar 1-5 år och utgångsläget är 18 barn på hel-
tid/avdelning. Kapacitetsmåttet ska ses som ett planeringsunderlag där variationer kan förekomma 
beroende på lokalers möjligheter och utformning. För fullständig översikt, se bilaga 1. 
 
Se Bilaga 2 Förskolans kapacitet och områdesförteckning för fler detaljer. 
 

1.2 Antal barn 2019 och befolkningsprognos 2020 - 2029 

Befolkningsprognoserna i geografiska delområden sträcker sig endast fram till år 2024 och för kom-
munen som helhet till och med 2029. I tabellen nedan redovisas befolkningsutveckling i Uddevalla 
som helhet för barn mellan 0 - 5 år. Notera att 2019 är faktiskt antal barn och att 2020 och framåt 
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tillhör prognosen. Utifrån denna tabell kan vi förvänta oss en successiv ökning upp till ca åtta pro-
cent från 2019 års siffror. 
 
 
 
Tabell 2 Översikt förskolans befolkningsprognos 2020-2029 
 

 
 
 

1.3 Plan för utökning av kapacitet för att möta befolkningsprognos och underhåll av fastigheter 

 
Nedanstående förskoleplatser planeras tillkomma under perioden 2020 - 2024.  
 
 
Tabell 3 Plan för utökning av förskolans kapacitet och underhåll 
 
Område Kapacitet Objekt och åtgärd   Status  nov. 2020 

Norr/Väster 
 

 
108 

 
Blekets förskola, 6 avd. Nybygg-
nad 

 
Upphandling pågår 

144 “Dalaberg 1:1”, 8 avd. Nybygg-
nad  

Planarbete pågår 

108 Dalabergs förskola, 6 avd. Ny-
byggnad 

Inväntar Dalaberg 1:1 

 

72 

 
Bokenäs förskola 4 avd. Ny-
byggnad 

 
Projektering pågår 

Söder/Centrum 
 

54 Skansen 3 avd. Nybyggnad Upphandling pågår 

Öster/Lane-Ryr 
 

108 
Äsperöds förskola 6 avd. Ny-
byggnad 
 

Planarbete pågår 

Ljungskile/ 
Forshälla 
 
 

 
108 

 
Hälle förskola 8 avd. Nybyggnad 

Förstudie pågår 

144 Råssbyns förskola 8 avd. Planarbete pågår 

Herrestad/Bokenäs/ 
Hogstorp  
 

42 
Bokenäs förskola 4 avd. Ny-
byggnad 

Förstudie pågår 
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Behov utifrån arbetsmiljö och verksamhetsekonomi 

Tabellen ovan visar plan för utökning av kapacitet (ökning av antal platser för förskolan). I denna 
plan måste även förskolor som är små och oekonomiska att driva (2-avdelnings) ersättas med större 
enheter. 
 

Flera av de befintliga förskolorna har passerat det datum då de enligt normal fastighetsförvalt-
ning borde bytas ut eller byggas om. De har dålig arbetsmiljö för barn och personal, har dåliga ener-
gilösningar och ett ökande underhållsbehov. Fastighetsavdelningen presenterade för tio år sedan en 
lista på förskolor som behövde ersättas inom en relativt kort period. De flesta av dessa har endast 
underhållits med nödvändiga underhållsåtgärder. Dessa enheter har funnits med Barn- och utbild-
ningsförvaltningens behovsredovisningar sedan dess, men har fått skjutas på framtiden. Det har 
främst berott på att evakueringsmöjligheter, till följd av ökat antal barn, varit begränsade. Situat-
ionen riskerar att leda till anmärkningar från Arbetsmiljöverket. 

 
En annan orsak till att det är angeläget att ersätta gamla och dåliga lokaler med nya är att flera 

av de befintliga förskolorna är små med få avdelningar. Små förskolor leder till högre driftskostna-
der eftersom de kräver en högre bemanning för att klara öppettiderna. Vidare utgör små organisat-
ioner en större sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro.  
 

 

 

Konsekvensanalys förskola 

Som beräkningarna visar finns goda möjligheter att tillskapa den kapacitet som krävs för att möta 
befolkningsökningen fram till 2024. Tillgången på platser är fortfarande ojämnt fördelad inom kom-
munen, vilket innebär att Barn- och utbildningsnämnden behöver vara noggrann i sina val av vilka 
områden som skall satsas på. Det gäller både utökning av platser och för att tillgodose ändamålsen-
liga lokaler med god arbetsmiljö. 
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2.  GRUNDSKOLOR 

Grundskolan har idag 6900 elever. Av dessa går 815 elever (ca 12 procent) i någon av friskolorna. 
Uddevalla har således 6085 elever i den kommunala grundskolan.  

2.1 Nuläge 

Antalet elever beräknas fortsätta att öka både inom åk 7-9 och åk F-6. Det betyder en fortsatt vo-
lymtillväxt i grundskolan och i fritidsverksamheten. Störst ökning ser vi på högstadieskolorna och 
där ökar antalet elever med ca 15 procent i Uddevalla som helhet. I de yngre åren är tillväxten lite 
mindre dramatisk och där förväntas antalet elever öka med ca tre procentenheter. 

Den största ökningen beräknas ske i Ljungskile/Forshälla och i centrala, södra och östra Udde-
valla. I norra Uddevalla väntas utifrån statistiken en viss minskning bland elever i åk F-6, men erfa-
renheten visar att prognos och verklig befolkningsstruktur i dessa delar av Uddevalla sällan är sam-
stämmiga.  
 
Tabell 4 Översikt grundskolan kapacitet och befolkningsutveckling  
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Kapacitet 

Grundskolornas kapacitetsmått skall ses som ett riktmärke och är fastställt utifrån lokalens byggnat-
ion, arbetsmiljöfaktorer, antal elever/skolår samt antal paralleller i årskursen. Kapaciteten beräknas 
utifrån genomsnittliga klasstorlekar som är 22,5 elever i åk F-6 och 27,5 i åk 7-9.  
 

Det är en ”modellberäknad” kapacitet. Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser beror på 
årskursernas storlek och val av skola. I vissa fall begränsar klassrummens storlek gruppstorleken. 
Samtidigt har klasstorleken på flera skolor ökat till följd av lokalbristen. I nybyggnad planeras loka-
lerna för 30 personer/klassrum. På F-6 finns idag en teoretisk överkapacitet, men då Herrestadsko-
lan inte utnyttjas till fullo, så är det en sanning med modifikation. Först när Herrestadskolan återi-
gen är i bruk har kommunen den extra kapacitet som kommer att behövas vid framtida renoveringar 
på andra platser. 
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Det ansträngda läget är särskilt påtagligt i Forshälla-Ammenäs och Ljungskile där den största 
bostadsexpansionen i kommunen sker. I dessa områden pågår just nu planarbeten och förstudier.  
 
Grundskola årskurs 7-9 
Behoven skiljer sig åt mellan skolområdena och inför läsåret 2021-2022 fattas platser vid Norgår-
denskolan och ytterligare åtgärder måste vidtas. En möjlighet att utöka antalet platser för högstadiet 
är att renovera lokalerna i Herrestadsskolan.   
 
Grundskolans resultat skiljer sig åt och det är angeläget att se över hela området i norr/väster/cent-
rum för att minska effekten av bostadssegregation.  
 
 
 
Tabell 5 Aktiviteter för genomförande inom grundskola 
 

Område Skola Aktivitet Status nov. 2020 

Ljungskile Ljungskileskolan åk F-9 
 
 

Förstudie ny skola Pågår 

Ljungskile Ljungskileskolan åk F-6 
 
 

Förstudie tillfälliga lokaler utökning 
platser 

Pågår 

Ljungskile/  
Forshälla 

Forshälla/Ammenäs Behovsanalys och förstudie för 
skola åk F-6 för om-, till-, nybygg-
nad. 

Planarbete gäl-
lande Skäret pågår 

Centrum Centrumskola åk 7-9 
 

Utredningsuppdrag Pågår 

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

Behovsanalys och förstudie för om- 
och tillbyggnad av skolbyggna-
derna 

Pågår 

 
 
 
 
 
Tabell 6 Övriga långsiktiga aktiviteter som behöver påbörjas 
 

Område Skola Aktivitet Status nov 2020 
Norr/Väster Sandersdal F-5 Behovsanalys och för-

studie för skola åk F-6 
för om-och tillbyggnad. 

Inväntar utredning om 
centrumskola 

Norr/Väster Unneröd åk F-5 Behovsanalys och för-
studie för skola åk F-6 
för om- och tillbyggnad. 

Inväntar utredning om 
centrumskola 
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Område Skola Aktivitet Status nov 2020 
Norr/Väster Västerskolan åk 6-9 Förstudie för om- 

och/eller tillbyggnad av 
idrottshall. 

Förstudie ska beställas 

Herrestad/Bokenäs Bokenässkolan åk F-6 Behovsanalys och för-
studie för skola åk F-6 
för om- och nybyggnad 

Inväntar Bokenäs nya 
förskola 

Öster/Lane Ryr Äsperödsskolan åk F-6 Behovsanalys och för-
studie för skola för om- 
och tillbyggnad 

Ny förstudie beställd 

 

 
 
 

2.3 Antal elever 2019 och befolkningsprognos årskurs F-6 och åk 7-9 2020-2029 

 
I tabellen nedan kan man se hur antalet elever ökar i respektive årskurs de närmaste nio åren. Värt 
att notera är att andelen elever som nyttjar skolbarnomsorg genom fritidshem minskar något de 
närmaste tre åren, för att sedan öka igen. 
  
Tabell 7 Översikt grundskolans befolkningsprognos 2020-2029 
 

 
 
  
Område Norr/Väster 

• 2019-2022: Ett nytt upptagningsområde Ramnerödsskolan har bildats i syfte att påbörja pro-
cessen med att ta in elever i förskoleklass till den nya skolan.  

• 2021: Skall utredas om antalet platser på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan skall mins-
kas till följd av arbetsmiljöskäl. Båda skolorna blir i så fall tre-parallelliga med åk F-3 re-
spektive åk 4-6.  

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

• 2020: Hösten 2020 pågår en utredning kring en centrumskola, vilket kan på påverka upptag-
ningsområdena i norr och fördelningen av tillgängliga platser/stadier. 
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Område Källdal/Norgården/Herrestad:  

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

 
Område Öster/Lane Ryr:  

• 2020: Äsperödsskolan, förstudie är startad gällande om- eller nybyggnation för åk F-6.  
 
 
 
 
2.4 Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i årskurs F-9 
 
Tabell 8 Plan för utökning av grundskolans kapacitet och underhåll 
 
Område/ utökning               
2020-2028 

Utökning 
av 

kapacitet 

Objekt och åtgärd   Status nov. 2020 

Norr/Väster 
  
  

315 Ramneröd, om-, till- och  
nybyggnad 

Byggnation pågår 
 

- Unnerödsskolan Behovsanalys  
 inför ny förstudie 

- Sandersdalsskolan  Behovsanalys 
 inför ny förstudie 

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

Öster/ Lane-Ryr  100 Äsperödsskolan. Ombyggnad/ny-
byggnad för åk F-6. 

Ny förstudie beställd. 

Ljungskile/  
Forshälla 
  

500 
  

 
Ljungskile, nybyggnad 
Temporär lösning fodras.          

Förstudie pågår. 

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

Skäret Behovsanalys/ för-
studie pågår 

 
Temporär lösning fodras tills nya 
platser tillkommer. 

Behovsanalys/ Förstudie 
pågår 

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 
 
 
 
 

165 
 
 
 
 
 

Norgården, ombyggnad 
 
Bokenässkolan, om- och  
tillbyggnad 

Behovsanalys  
 
Behovsanalys 
inför förstudie 
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3.4 Särskilda undervisningsgrupper 

Inom grundskolans verksamhet finns det så kallade särskilda undervisningsgrupper för elever som 
av olika skäl behöver ett större stöd än vad som är möjligt att ge på skolorna. Undervisningen är an-
passad efter elevernas olika behov av kvalificerat stöd, hög personaltäthet och tillgång till många 
små rum. Eleven tillhör fortfarande ”sin skola” och insatsen följs upp regelbundet av elevhälsan. 
Begreppet ”flexgrupp” avser en grupp där eleverna utifrån behov, flexibelt kan röra sig mellan den 
ordinarie klassrumsundervisningen och en mindre grupp. 
 
Det finns idag särskilda undervisningsgrupper vid fyra skolenheter: 

• Källan i Äsperödsskolans lokaler för elever i åk 4-9 
• Flexgrupp i Sommarhemsskolan för elever i åk 7-9 
• Flexgrupp i Norgårdenskolan för elever i åk 7-9 
• Flexgrupp i Västerskolan för elever i åk 7-9 

 
Det saknas för närvarande en flexgrupp för yngre elever och det är angeläget att en sådan kan 
komma till stånd.  

4.  GRUNDSÄRSKOLAN 

 
Elever som är inskrivna i grundsärskolan får sin skolgång antingen i grundsärskolans egna skolloka-
ler eller är integrerade i grundskolans klasser i de olika skolorna. 
 

Grundsärskolan som består av två läroplaner, grundsärskolans samt träningsskolan finns idag 
vid tre skolenheter. Efter en utredning gällande grundsärskolans organisering och lokaler (våren 
2018) är uppdraget att samla verksamheten till två enheter istället.  

  
Grundsärskolan åk 1-6 på Äsperöd och har läsåret 20/21 flyttat till Källdalsskolan. Ambitionen 

att även flytta Sommarhemmets åk 7-9 samt Stråkets 7-9 har fått vänta då Norgårdensskolans loka-
ler inte medgivit tillräckligt med plats för dessa verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen 
ser inte att man i nuläget har några andra möjligheter än att låta dessa verksamheter vara kvar i 
Sommarhemmet respektive Stråkets lokaler. 
 
 
Tabell 9 Förteckning över befintliga grundsärskoleenheter 
 

Grundsärskolor Årskurser Antal elever 
sept 2020 

Stråkets Träningsskola 7-9 22 

Sommarhemsskolan 7-9 7-9 20 

Källdalsskolans grundsärskola 1-6 1-6 46 

Individintegrerade i grundskolor 1-9  3 

Totalt antal elever i grundsärskola  92 
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5. GYMNASIESKOLAN 

 

5.1 Nuläge 

  
Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. I Uddevalla finns den kommunala 
Uddevalla Gymnasieskola och två fristående enheter; Drottning Blanka och Thorén Innovation 
School. Tillsammans erbjuder de ett brett utbud av program som är det mest omfattande i regionen. 
Uddevalla ingår i samverkansområde Fyrbodal tillsammans med kommuner i vårt område. Omkring 
45 procent av eleverna i Uddevalla Gymnasieskola kommer från andra kommuner, främst inom 
Fyrbodal.  
  

Uddevalla Gymnasieskola består av 17 nationella program varav fem högskoleförberedande 
program, tolv yrkesprogram samt lärlingsutbildningar inom alla yrkesutbildningar. Utöver de nat-
ionella programmen finns Introduktionsprogrammet (IM). Detta består av fem olika inriktningar 
varav en är Språkintroduktion. Antalet elever på språkintroduktionsprogrammet har minskat (för 
närvarande ca 200 elever) vilket har fått till följd att man kunnat flytta in hela verksamheten på 
Margretegärdeskolan. Det betyder att IM har en samlad verksamhet i detta skolhus. Under 2020 har 
möjligheter öppnats för gymnasieskolan att även utnyttja södra Sinclair.  

  
Under året 2008-2014 minskade gymnasieskolans volym med drygt 1 000 elever. I samband 

med detta gjordes lokalanpassningar. Bland andra lämnades externa lokaler, t.ex. flyttade gymnasie-
särskolan från Marieberg till Agneberg och Östrabo och moduler avvecklades. Båthallen har läm-
nats över till vuxenutbildningen. Nu har elevantalet börjat öka igen något snabbare än väntat på 
grund av antalet nyanlända, men någon större volymökning väntas inte på några år ännu på nation-
ella program. Utvecklingen kan dock påverkas av hur andra huvudmän (friskolor, samt andra kom-
muner) utvecklas och av hur eleverna väljer utbildning. Ett införande av så kallat ”fritt sök” inom 
Fyrbodal kan också påverka utvecklingstakten.  

   
Efter skollagens införande 2011 med ny programindelning i gymnasieskolan och förändrade 

möjligheter att erhålla grundläggande behörighet till högskolan har sökmönstret till gymnasieskolan 
ändrats. Andelen elever som söker yrkesutbildningar har kraftigt minskat i riket. Uddevalla har 
dock påverkats mindre av detta än många andra kommuner. Orsaken finns bland annat i att Udde-
valla av tradition har satsat på yrkesutbildningarna och har haft relativt stora volymer på många pro-
gram, vilket gjort att Barn- och utbildningsnämnden kunnat behålla utbildningar som andra tvingats 
lägga ner. Det har i sin tur gjort att eleverna sökt utbildningen i Uddevalla när den försvunnit i hem-
kommunen.  

 
Lokalbehovet påverkas också av införandet av lärlingsutbildningar. När andelen elever som går 

lärlingsutbildning ökar, minskar behovet volymmässigt när det gäller specialsalar i skolan. Av kva-
litetsskäl måste dock skolan tillhandahålla specialsalar för att täcka upp utbildningsområden som 
inte kan genomföras på en arbetsplats. 53 procent av eleverna går på högskoleförberedande program 
och 47 procent på ett yrkesprogram.  
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Generellt gäller att gymnasieskolan vid sidan volymförändringar har ett löpande behov av loka-
lanpassningar som påverkas av hur eleverna väljer utbildningar. Behoven på ett program kan 
minska samtidigt som behovet ökar på ett annat. Ofta kan detta lösas inom befintligt lokalbestånd 
men det kan krävas lokalinvesteringar för ombyggnader. Det är emellertid angeläget att påpeka att 
det är Barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om vilket omfång av programutbud som 
skall tillhandahållas, samt antal platser. 
 
 
Tabell 10 Förteckning över befintliga gymnasieenheter samt elevtal 2020-11-05  

 Gymnasiehus    Program   Antal elever    

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

   1116    
   
   
   
   
   
   
Varav 24 sär   

Sinclair   Estetiska programmet    
   

251    

Margaretegärde   Introduktionsprogram (5 st)   
Lärlingsutbildning (GLU)   
   

227  
  
   

Östrabo 1   Naturvetenskap   
Teknik   
Vård och omsorg   
Introduktionsprogram   

710  

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

 811   
   
   
   
   
   
   
   
Varav 65 sär   

Drottning Blanca   
   

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

107     

Thorén Innovation School   Innovationsprogram   
IT-program   

47    

  
Totalt antal elever  
Samtliga program  

  
  
3269   
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 5.2 Antal elever 2019 och befolkningsprognos 2020-2029   
 
Tabell 11 Översikt gymnasiets befolkningsprognos i Uddevalla 2020-2029 

 

Antalet elever från Uddevalla som når åldern 16 - 18 år i gymnasieskolan beräknas öka med ca 20 
procent de närmaste åtta åren. Av dessa söker en majoritet sin gymnasieutbildning i Uddevalla, men 
några väljer andra alternativ. Det totala antalet elever med kranskommunernas ungdomar inräknat 
har varierat över tid. De senaste fyra åren har dock antalet elever inskrivna på Uddevalla gymnasie-
skola varit relativt konstant. I tabellerna nedan redovisas antal elever Uddevalla Gymnasieskola 
2016–2020 samt befolkningsprognos i Fyrbodal. (Tabell 12 och 13) 
 
 
  
 
Tabell 12 Gymnasiets elevvolym sammantaget senare år 1/9 ur extens (inkl särskolan ca 70 elever) 
  

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal elever 3172 3240 3192 3127 3137 
 
  
  
Tabell 13 Ny befolkningsprognos 16–18-åringar från VGR med underlag från SCB i oktober 2020  
 

  
I tabellen ovan har stigande antal ungdomar markerats med nyanser av orange där mörkaste nyanser 
markerar en topp under tioårsperioden. Tydliga nedgångar i ungdomsgruppen har markerats med 
blå nyanser.  
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För hela perioden kommer en topp runt 2028. Denna ökning stämmer med tidigare prognoser 
och med lokautredningen från 2018. Däremot har antalet ungdomar i 16–18-årsåldern under tidigare 
prognoser, som byggt på VGR:s eget underlag, visat på större ungdomsgrupper generellt. Framför 
allt pekade prognoserna tidigare på ökningar i de större städerna. De mindre kommunerna ökade 
inte utan låg relativt stabilt på samma nivå. Efter kontakt med ansvarig kontaktperson på statistikda-
tabasen framkommer att underlagen för prognoserna tidigare gjordes av VGR men numera kommer 
från SCB. En skillnad i prognoserna är att VGR tog med i beräkningen regionala och lokala projekt 
av typen nyetablering av större verksamheter och nya bostadsområden. SCB:s prognoser bygger 
endast på historiska data. Detta kan förklara att befolkningsprognosen inte visar på lika kraftig ök-
ning som den från 2018.  
  
 

5.2 Antal förväntade elever inom UG utifrån nuvarande mönster av andel sökande från respektive 
kommun  

 
Tabell 14 Antal elever från respektive kommun i upptagningsområdet samt total prognos för Udde-
valla Gymnasieskola till 2030 
 

  
I första kolumnen anges antal elever från respektive kommun. Den andra kolumnen visas hur 

stor andel av respektive kommuns 16–18-åringar som är elever på Uddevalla gymnasieskola. Tredje 
kolumnen visar hur stor andel respektive kommuns ungdomar utgör av Uddevalla gymnasieskolas 
alla elever. 

 
Kolumnerna som visar åren 2021–2030 har beräknats utifrån förutsättningen att samma andel 

av respektive kommuns ungdomar kommer söka sig till Uddevalla gymnasieskola. Det är viktigt att 
uppmärksamma att detta är en ögonblicksbild just detta läsår. Ett exempel på ett troligt scenario 
som kan förändra prognosen är att en allt större andel av ungdomarna från Sotenäs kommer att gå 
på Uddevalla gymnasieskola när direkt sök till Uddevalla kommun startar HT2021.  

  
Fram till 2028 fortsätter andelen Uddevalla elever inom Uddevalla Gymnasieskola att öka, ök-

ningen är omfattande ca 280–300 elever och utgör därmed den klart största delen av periodens elev-
ökning. Utifrån beräkningsmodellen är elevökningen ca 390-400 elever. Detta ger att ca 70 procent 
av elevökningen under perioden är Uddevallas egna elever.  Revideringen av SCB statistiken inne-
bär i nuläget att det är ca 100 färre gymnasielever 2028 av Uddevallas egna elever. 
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5.3 Plan för utökning av kapaciteten att möta befolkningsprognos och underhåll av fastigheter 

 
Uddevalla gymnasieskola har idag ca 41 procent av sina elever från andra kommuner. Andel utifrån 
kommande elever minskar och andel Uddevallas egna elever ökar under perioden. För Uddevalla 
kommuns finansiering av gymnasieskolan kommer detta att leda till ökande kostnader för gymna-
sieskolan utifrån att andelen egna gymnasielever kraftigt ökar. Utöver kostnadsökningar för gymna-
sieutbildningen kommande år så är det av mycket stor vikt att andelen interkommunala ersättningar 
för elever inte minskar ytterligare såvida inte Uddevallas egen kostnad skall öka avsevärt för gym-
nasieutbildningen för kommunens egna elever. Inom utbildningsutbudet varierar efterfrågan mellan 
utbildningarna. Andelen utifrån kommande elever söker i högre grad yrkesutbildningar samt de ut-
bildningar som inte erbjuds inom övriga kommuner i regionen. 
  

Lokalförsörjningsprogrammet för perioden behöver särskilt beakta dessa utbildningars lokalbe-
hov utifrån politisk vilja och ekonomiska förutsättningar. Om Barn- och utbildningsnämnden avser 
att fortsatt möta efterfrågan av dessa utbildningar i Uddevalla Gymnasieskola kommer givetvis 
kostnaderna att öka.  

    
Lokalbehovet i gymnasiet styrs av andra faktorer än i grundskolan. Valet till gymnasieskolan 

hänger samman med vad Barn- och utbildningsnämnd beslutar gällande tillgången till platser i de 
olika programmen. Lokalanpassningar har skett enligt den tidigare lokalförsörjningsplanen men när 
elevantalet ökar ytterligare måste lokalplanen ställas i relation till ekonomin. Detta gäller särskilt 
yrkesprogrammen där det kommer att krävas anpassningar av olika slag.   

   
Det är en önskan från verksamheten att lokalbehovet kan tillfredsställas inom ett ”campus-om-

råde”, det vill säga stråket från Agneberg till Östrabo Yrkes. De lokaler som idag finns inom områ-
det som kan vara aktuella för fortsatt utveckling som påverkar relativt stora volymökningar finns 
framför allt i Sinclair-byggnaden. Denna byggnad är dock ålderstigen och nödvändiga renoveringar 
blir kostnadsdrivande i jämförelse med en nybyggnation. Dessa perspektiv måste tas i den övergri-
pande lokalplaneringen i kommunen.  

 
Ytterligare analys kommer att krävas för att i sin tur ange om, och i så fall, vilka eventuella 

kompletteringar och tillbyggnader som kan behövas i övriga skolhus för bidra att ta emot fler ele-
ver. Detta gäller Östrabo 1 och Östrabo Yrkes. Agneberg har från hösten 2020 nått sin maxgräns när 
det gäller elevantal.   

   
Uddevalla gymnasieskola har ett mycket stort utbud av yrkesutbildningar och man arbetar ak-

tivt för att kunna möta de olika branschernas behov av utbildad arbetskraft. Detta medför ett ökat 
behov av anpassade lokaler, särskilt inom fordon och transportprogrammet, bygg och anläggnings-
programmet samt gymnasiesärskolan.   
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5.4 Inventering av gymnasieskolans lokaler 

 
En översiktlig inventering av lokalerna i samtliga gymnasiehus ger nedanstående bild av gemen-
samma flaskhalsar.   
 

Förändrade förutsättningar har tillkommit i och med att gymnasieskolan tillförts Södra Sinclair 
(HCB) från och med 2021. Samtidigt pågår en utredning om central grundskola på Margeretegärde.  
Lämnar gymnasieskolan Margretegärde kan det betraktas som en neutral växling av lokalytor och 
påverkar därmed lokalprogrammet begränsat.  

 
Bibehåller gymnasieskolan Margretegärde löser det behoven av allmänna salar under perioden 

fram till 2028 men utifrån nuvarande SCB statistik och sökprognos innebär det viss överkapacitet 
som kommer att nyttjas fullt ut först i kommande planperiod 2028-2038. Utredningen redovisar be-
hov av anpassningar samt möjligheter att kunna öka kapaciteten för att möta den stigande efterfrå-
gan.   
  
 
    
 
Tabell 15 Kartläggning av gymnasieskolans lokaler   
 
Gymnasiehus   Behov 2020-2028                          

Flaskhalsar   
   
   
   

• Matsals kapacitet utökas  
• Tillföra Klassrum som klarar mer än 32 elever   
• Studiemiljöer och uppehållsrum upprustas med inventarier  
• Omklädningsrum yrkesprogram utökas  
• Utökning fordon transport  
• Ineffektiva ytor Sinclair kan ombyggas till salar  

   

Lokalkategorier 
som har under-
sökts   
   
   
   
   
  

• Idrottshallar   
• Matsalar   
• Lektionssalar, specialsalar, grupprum, omklädningsrum   
• Studiemiljöer och uppehållsrum   
• Lärararbetsrum   
• Ledning, administration, receptioner   
• Elevhälsa    
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Diagram 2: Behov av åtgärder under prognosperioden. Vid 500 fler elever krävs utökade lokaler. 
Alternativ med tillbyggnader/nytt skolhus/hela Sinclair är aktuella.  
  

   
  
   

En inventering av gymnasiehusens lokaler visar att det finns möjlighet att utöka antalet elever 
inom de befintliga lokalerna under förutsättning att ”flaskhalsarna” kan åtgärdas samt att man kan 
göra anpassningar i organiseringen av verksamheten.    

   
Genom att göra ”de nödvändiga åtgärderna” beräknas gymnasieskolan kunna klara en elevök-

ning med ca 400 elever fram till 2028. Under tiden är det viktigt att utifrån periodens utveckling 
gällande sökprognos och SCB stat. utifrån befolkningsförändringar arbeta fram lokalprogrammets 
fortsättning perioden 2028 - 2038. Sannolikt finns behov av att anpassa gymnasieskolan för ytterli-
gare större elevvolymer omfattande minst elevökningen perioden 2020–2028 vilket då enligt nuva-
rande bedömning är ca 400 elever.   
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 6.   VUXENUTBILDNINGEN  
  
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i svenska för 
invandrare (sfi) samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningen följer inte det ”vanliga” läså-
ren utan det sker en kontinuerlig antagning under hela året. Vuxenutbildningen omfattar ca 2 900 
elever/år varav ca 300 elever studerar på distans.  
  
 
  
Tabell 16.  Förteckning över Vuxenutbildningens utbildningar  
  
Vuxenutbildningens kurser  
  

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

  
  
  
Vuxenutbildningens lokaler finns på I 17, i Margaretegärdeskolan och i Karolinen (Östrabo Yr-
kes).  Om gymnasieskolan är svårare att planera än grundskolan så är vuxenutbildningen än svårare. 
Vuxenutbildningen påverkas kraftigt av beslut på nationell nivå inom utbildnings- och arbetsmark-
nadspolitiken.  

 
Barn- och utbildningsnämnden har över lång tid haft en oförändrad budget (kommunbidrag) till 

vuxenutbildningen men sedan 2017 har verksamheten erhållit statsbidrag, vilket gjort att de ekono-
miska förutsättningarna varierat. 

 
Om Barn- och utbildningsnämnden vill att vuxenutbildningen ska vara flexibel och snabbt 

kunna anpassa sig till behov på arbetsmarknaden och politiska ambitioner på nationell och lokal 
nivå, måste den politiska viljan och förmågan att lösa verksamhetens lokalsituation samordnas med 
volymbesluten. 

  
De senaste årens flyktingmottagande har lett till en kraftig ökning av undervisningen i svenska 

för invandrare (SFI). Vuxenutbildningen har dock inte ansvar för svenskundervisningen för vuxna 
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asylsökande på samma sätt som grundskolan och gymnasieskolan har. Vuxenutbildningens ansvar 
börjar när beslut om uppehållstillstånd har fattats. Därför kommer ökningen av SFI-undervisningen 
att fortsätta ytterligare en tid. 
 
Utifrån att Vuxenutbildningen är så föränderlig (ofta med kort varsel), så är hyreslokaler fördelakt-
iga då de snabbt kan anpassas vid behov. I denna plan föreslås därför inga förändringar för Vuxen-
utbildningen gällande investeringar.  
 

7.  ÖVRIGT 

På förskolekontoret har administrationen, utvecklare med flera och chefer och rektorer sina 
arbetsplatser. Det har länge varit trångt, och varje förändring i administrationen har inneburit en 
påfrestning. Eftersom kommunens invånare ökar och förskolan därmed utökar verksamheten årligen 
har kontoret också behövt skapa fler arbetsplatser på samma yta vilket inte längre är möjligt.  
 

Flertalet rektorer har ingen arbetsplats ute på förskolorna. Det beror bland annat på att många 
förskolor är små enheter. Förskoleverksamheten har också ett behov av att arbeta tillsammans, och 
därför är gemensamma ytor av största vikt. 

 
En väsentlig arbetsmiljöförbättring och effektivisering av styrning och ledning är att alla har en 

och samma arbetsplats. 
 
 
Plan för åtgärd 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver tillgodose ändamålsenliga lokaler. Analys av behovet 
är kommunicerad i kommunens övergripande lokalförsörjningsgrupp. 
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Bilaga 1 Befolkningsprognos barn 1-5 år 2019-2024 

 

 

 
 
 
 

UDDEVALLA  TOTALT 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Förändring 

2019-2024

Förändring 

2019-2024 %

Befolkning 1-5 år 3 427 3 434 3 467 3 473 3 465 3 491 64 1,9%

Behov av plats (90 %) 3 084 3 091 3 120 3 126 3 119 3 142 58 1,9%

Kapacitet förskola 2 938 3 017 3 006 3 132 3 516 3 516 578 19,7%

Kapacitet ped.oms. 162 162 162 162 162 162 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 16 88 48 168 560 536 520

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR

Befolkning 1-5 år 929 901 892 874 864 862 -67 -7,2%

Behov av plats (90 %) 836 811 803 787 778 776 -60 -7,2%

Kapacitet förskola 646 592 592 664 808 808 162 25,1%

Diff. kapacitet – behov -190 -219 -211 -123 30 32 222

FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER

Befolkning 1-5 år 394 375 364 361 361 361 -33 -8,4%

Behov av plats (90 %) 355 338 328 325 325 325 -30 -8,4%

Kapacitet förskola 344 434 434 434 434 434 90 26,2%

Diff. kapacitet – behov -11 97 106 109 109 109 120

FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER

Befolkning 1-5 år 198 215 229 230 234 243 45 22,7%

Behov av plats (90 %) 178 194 206 207 211 219 41 22,7%

Kapacitet förskola 252 252 252 252 252 252 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 74 59 46 45 41 33 -41

FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM

Befolkning 1-5 år 145 148 140 145 143 142 -3 -2,1%

Behov av plats (90 %) 131 133 126 131 129 128 -3 -2,1%

Kapacitet förskola 249 249 249 303 303 303 54 21,7%

Diff. kapacitet – behov 119 116 123 173 174 175 57

FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR

Befolkning 1-5 år 503 494 486 481 477 484 -19 -3,8%

Behov av plats (90 %) 453 445 437 433 429 436 -17 -3,8%

Kapacitet förskola 379 373 373 373 373 373 -6 -1,6%

Diff. kapacitet – behov -74 -72 -64 -60 -56 -63 11

FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE

Befolkning 1-5 år 337 360 382 394 395 403 66 19,6%

Behov av plats (90 %) 303 324 344 355 356 363 59 19,6%

Kapacitet förskola 288 288 288 288 342 342 54 18,8%

Diff. kapacitet – behov -15 -36 -56 -67 -14 -21 -5

FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA- AMMENÄS

Befolkning 1-5 år 259 274 297 298 298 295 36 13,9%

Behov av plats (90 %) 233 247 267 268 268 266 32 13,9%

Kapacitet förskola 186 251 240 240 384 384 198 106,5%

Diff. kapacitet – behov -47 4 -27 -28 116 119 166

FÖRSKOLEOMRÅDE HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 1-5 år 660 665 676 689 692 699 39 5,9%

Behov av plats (90 %) 594 599 608 620 623 629 35 5,9%

Kapacitet förskola 594 578 578 578 620 620 26 4,4%

Diff. kapacitet – behov 0 -21 -30 -42 -3 -9 -9
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Bilaga 2 Befolkningsprognos elever 6-12 år 2019-2024 
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Bilaga 3 Befolkningsprognos elever 13- 15 år 2019-2024 

 

 
 
 
 
 
Upptagningsområdena är indelade enligt följande: 
 
Skolområde Norr/Ramneröd: Dalaberg, Hovhult, Norrskolan, Ramneröd 
Skolområde Väster/Västerskolan: Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan 
Skolområde Söder/Centrum: Sommarhemsskolan 
Skolområde Öster/Laneryr: Lane-Ryr, Äsperöd 
 
Notera att befolkningsprognosen inte innebär att samtliga elever väljer kommunal skola i området. 
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Bilaga 4 Förslag till förändrad flerårsplan 2021-2031  
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Bilaga 5 Grafer och tabeller över befolkningsutveckling elever 13-15 år i relation till kapacitet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 5 6

Befolkning 13-15 år 1949 2003 2054 2096 2165 2237

Kapacitet 2175 2175 2175 2275 2275 2275
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Befolkning 13-15 år Kapacitet

2019 20202 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE NORR-
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Befolkning 13-15 år 511 523 516 525 543 552

Kapacitet 275 275 275 375 375 375
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE VÄSTER-
VÄSTERSKOLAN

Befolkning 13-15 år 216 233 248 246 255 259

Kapacitet 385 385 385 385 385 385
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SKOLOMRÅDE VÄSTER-VÄSTERSKOLAN Befolkning 13-15 år Kapacitet

2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
SOMMARHEMSSKOLAN

Befolkning 13-15 år totalt 427 443 448 450 470 493

Kapacitet 360 360 360 360 360 360
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SKOLOMRÅDE SOMMARHEMSSKOLAN Befolkning 13-15 år totalt
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
NORGÅRDEN/KÄLLDAL/BO

KENÄS/HOGSTORP

Befolkning 13-15 år 442 456 464 465 474 489

Kapacitet 465 465 465 465 465 465
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SKOLOMRÅDE NORGÅRDEN/KÄLLDAL/BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 13-15 år

Kapacitet

2019 20202 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 13-15 år 351 344 377 409 421 441

Kapacitet 400 400 400 400 400 400
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Bilaga 6 Grafer och tabeller över befolkningsutveckling elever 6-12 år i relation till kapacitet 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Skolområde Norr/Väster avser upptagningsområden till Ramneröd, Dalaberg, Unneröd, Sandersdal, Hov-
hult. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 6-12 år 921 974 1 001 1 030 1 059 1 060

Kapacitet 845 845 895 895 895 895
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som är bättre lämpade att bedriva undervisning i. F-6 enheten vid Norgårdenskolan kan 
därför upphöra och eleverna erbjudas plats vid annan skolenhet.  
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Upphörande av skolenhet F-6 vid Norgårdenskolan från och 

med läsåret 2022/2023 

Sammanfattning 

Arbete har pågått kring en ny skolstruktur och i samband med detta har kommande 
behov av lokaler setts över och redogjorts för i den senaste beslutade lokalförsörjnings-
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de lokalbehov som uppstår och organisatoriskt och logistiskt genomföra de lokal-
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Norgårdenskolan är indelad i en F-6 enhet och en 7-9 enhet. De lokaler som F-6 
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Förvaltningen står inför både permanenta och tillfälliga lösningar för att täcka de 
lokalbehov som uppstår och organisatoriskt och logistiskt genomföra de lokal-
förändringar som planerats.  
 
Norgårdenskolan är indelad i en F-6 enhet och en 7-9 enhet. De lokaler som F-6 
använder är inte fullt ändamålsenliga. Det finns tillgängliga lokaler inom förvaltningen 
som är bättre lämpade att bedriva undervisning i. F-6 enheten vid Norgårdenskolan kan 
därför upphöra och eleverna erbjudas plats vid annan skolenhet. Även fritidshems-
verksamheten omfattas av förändringen.  
 
Separat arbete pågår kring behov nyttjandet av de lokaler som lämnas vid Norgård-
enskolan.   
 
Upphörande av enheten kan ske inför läsåret 2022/2023. Risk- och konsekvensanalys 
utarbetas på enheten i enlighet med gällande rutiner. De elever som berörs kommer att 
erbjudas en ny skolplacering så som sker när elever måste byta skola. Denna kommer 
att vara vid samma skolenhet för samtliga elever. Klasserna kommer att hållas samman. 
De vårdnadshavare som önskar annan skolplacering får ansöka om detta i enlighet med 
gällande rutiner. Information lämnas till berörda på lämpligt sätt.     
 
Inför beslutet har en barnkonsekvensanalys utarbetats.   
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Sammanfattning 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till Lokalförsörjningsplanen anger förvaltningens be-
hov av lokaler de kommande åren för att både kunna möta den ökande befolkningen av barn och 
unga och för att ersätta uttjänta (samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljö-
hänseende dåliga förskole- och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten befolkningsprognoser 
samt en översikt över status gällande objekt under arbete för att möta de ökande behoven. 
 

Fram till 2019 har genomförandegraden av i investeringsplanens listade objekt varit relativt låg. 
Det beror på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp åt-
gärder av objekt som inte kunnat genomföras enligt plan. Orsaker till detta är bland annat att samti-
digt som elevantalet stigit har lokalbeståndet varit oförändrat, och evakueringsmöjligheter har varit 
begränsade. Behovet av lokalförsörjningen har dock lättats något det senaste året. Det beror på att 
tre objekt har färdigställts under 2019 och 2020. Det är iakttagandet av Källdalsskolan, Söndagsvä-
gens förskola samt Sundsstrands förskola.  

 
Den lokalförsörjningsplan som beslutas är emellertid beroende av genomförandekapaciteten i 

kommunen som helhet. Det är angeläget att den tidplan för kommande insatser som anges också 
kan genomföras eftersom den ligger till grund för investeringsplanen. I denna lokalförsörjningsplan 
bifogas ett förslag på möjliga förändringar i flerårsplanen för kommande investeringar. Det skall 
dock ses som en uppdatering utifrån de förutsättningar som råder nu och inte som en färdig lösning. 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför just nu en utredning kring grundskolans struktur, vars 
resultat kan komma att påverka investeringsbehoven i framtiden.  

 
Befolkningsutvecklingen är angelägen att följa då kommunen har skyldighet att tillgodose be-

hov av barnomsorg och utbildningsplatser i grundskolan för sina invånare. Konsekvensen är att lo-
kalbehoven i vissa fall behöver lösas med temporära lokaler, i avvaktan på att ordinarie plan kan ge-
nomföras.  

 
En ökad befolkning har Barn- och utbildningsnämnden kunnat lösa på flera sätt; bland andra 

genom att årligen ändra upptagningsområden, anpassa lokaler för undervisning och se över sche-
maläggning. När dessa lösningar är uttömda och elever inte får plats i sina upptagningsområden 
återstår att genom skolskjutsar bussa elever till skolor i andra områden. Denna lösning har ännu inte 
behövts göras. 

 
För gymnasieskolan pågår ett riktat arbete med att ta fram en plan för det kommande lokalbeho-

vet i relation till befolkningsökning. I denna lokalförsörjningsplan belyses dock Barn- och utbild-
ningsnämndens ansvar att besluta om dimensionering av gymnasieskolans utbud utifrån ekono-
miska förutsättningar. 
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Inledning 

Barn- och utbildningsförvaltningens organisation består av verksamheterna förskola, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning 
inkl. SFI, särvux samt Yrkeshögskola).  
 

Verksamheten är expansiv och inom de närmaste tio åren väntas en fortsatt befolkningsökning 
för barn och ungdomar i kommunen. Detta kräver tillgång till fler lokaler som både erbjuder en god 
arbetsmiljö för barn, elever och personal och en god lärandemiljö i enlighet med det statliga uppdra-
get i skollag och läroplaner. Detta ställer krav på dels anpassning av nuvarande lokalbestånd dels 
nybyggnation av både förskolor och skolor. 
 
I denna lokalförsörjningsplan redovisas varje 
verksamhet var för sig med underrubrikerna: 

• Nuläge 
• Antal barn/elever och befolkningsprognos 
• Plan för utökning av kapacitet för att 

möta befolkningsprognos och underhåll 
av fastigheter 

• Övrig rubrik som är relevant för verksam-
hetsområdet 

 
 Till denna lokalförsörjningsplan finns mer detal-
jerade uppgifter i bilagor. 
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Befolkningsutveckling för barn och ungdomar i Uddevalla 

 
Den största befolkningsökningen i Uddevalla avser gymnasieungdomar. Gymnasieskolan attraherar 
både kommunens egna ungdomar och närliggande kranskommuner som inte alltid själva har en 
gymnasieutbildning. Uddevallas utveckling skall ses i ljuset av att många kranskommuner har en 
negativ befolkningsutveckling. Grafen nedan visar endast Uddevallas egna ungdomar. De elever 
som går på fritids har den mest plana befolkningsutvecklingen. Anmärkningsvärt är att grundskolan 
har en topp 2025 för att sedan minska takten något. 
 
Diagram 1 Prognos procentuell ökning, samt antal 2020 - 2028 Samtliga ålderskategorier för BUN 
 

 

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Förskola 0,0% 0,9% 1,1% 0,9% 1,7% 2,6% 3,7% 5,0% 6,6%

Grundskola F-6 0,0% 1,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,5% 2,8% 3,2% 4,0%

Fritids 0,0% -0,5% 0,0% 0,6% 0,7% 1,6% 1,6% 1,5% 2,3%

Grundskola 7-9 0,0% 2,5% 4,6% 8,1% 11,7% 13,8% 12,9% 12,9% 12,0%

Gymnasieskola 0,0% 3,0% 4,7% 7,3% 9,6% 11,6% 15,1% 18,6% 20,6%
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Förslag på förändringar till flerårsplan 2021 - 2031 investeringar 

 
I Barn- och utbildningsnämndens flerårsplan finns en förteckning över ett 25-tal objekt. I investe-
ringsplanen redovisas när i tid objekten skall byggas samt hur kostnaderna belastar investeringsbud-
geten. Just nu genomför Barn- och utbildningsförvaltningen en utredning kring strukturförändring 
inom grundskolan, vilket kommer att påverka såväl förskola som gymnasium. Förslag på förändrad 
flerårsplan ligger därför som en bilaga till denna lokalförsörjningsplan 2021 - 2031. Notera att bifo-
gad bilaga är en dagsaktuell uppdatering som kan komma att förändras (beroende på underlag från 
utredning) när kommande investeringsbeslut i budgetprocessen skall fastställas. 
Se bilaga 4 Förslag till flerårsplan 2021-2031 Investeringar 
 

 

1. FÖRSKOLOR 

 
Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning av lokalbehovet utgår från att 90 procent av barnen 
i åldrarna 1–5 år nyttjar barnomsorg i kommunal eller i fristående förskola/pedagogisk omsorg och 
att enskilda förskolor/pedagogisk omsorg är oförändrat under perioden.  
 

Andelen barn i Uddevalla åldrarna 1 - 5 år förväntas öka med omkring två procent de närmaste 
fyra åren, men fram till 2029 beräknas andelen barn öka med närmare åtta procent. 

 
Behoven av barnomsorg är störst i områdena Ljungskile/Forshälla och Söder/Centrum. Det är 

därför angeläget att Barn- och utbildningsnämnden fullföljer de planerade investeringarna gällande 
förskolelokaler. Investeringsplanen syftar till förutom att tillgodose behov av ökade platser för 
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förskolan genom ombyggnad, samt nybyggnad, också att ombesörja en god arbetsmiljö för personal 
och verksamhetens barn.   

 
 

 
Tabell 1 Översikt förskolans kapacitet och befolkningsprognos 2020-2024 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Nuläge 

 

 

Kapacitet 

Förskolornas kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke, fastställt utifrån lokalens byggnation i av-
delningar. Kapaciteten avser hela platser i blandade åldrar 1-5 år och utgångsläget är 18 barn på hel-
tid/avdelning. Kapacitetsmåttet ska ses som ett planeringsunderlag där variationer kan förekomma 
beroende på lokalers möjligheter och utformning. För fullständig översikt, se bilaga 1. 
 
Se Bilaga 2 Förskolans kapacitet och områdesförteckning för fler detaljer. 
 

1.2 Antal barn 2019 och befolkningsprognos 2020 - 2029 

Befolkningsprognoserna i geografiska delområden sträcker sig endast fram till år 2024 och för kom-
munen som helhet till och med 2029. I tabellen nedan redovisas befolkningsutveckling i Uddevalla 
som helhet för barn mellan 0 - 5 år. Notera att 2019 är faktiskt antal barn och att 2020 och framåt 
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tillhör prognosen. Utifrån denna tabell kan vi förvänta oss en successiv ökning upp till ca åtta pro-
cent från 2019 års siffror. 
 
 
 
Tabell 2 Översikt förskolans befolkningsprognos 2020-2029 
 

 
 
 

1.3 Plan för utökning av kapacitet för att möta befolkningsprognos och underhåll av fastigheter 

 
Nedanstående förskoleplatser planeras tillkomma under perioden 2020 - 2024.  
 
 
Tabell 3 Plan för utökning av förskolans kapacitet och underhåll 
 
Område Kapacitet Objekt och åtgärd   Status  nov. 2020 

Norr/Väster 
 

 
108 

 
Blekets förskola, 6 avd. Nybygg-
nad 

 
Upphandling pågår 

144 “Dalaberg 1:1”, 8 avd. Nybygg-
nad  

Planarbete pågår 

108 Dalabergs förskola, 6 avd. Ny-
byggnad 

Inväntar Dalaberg 1:1 

 

72 

 
Bokenäs förskola 4 avd. Ny-
byggnad 

 
Projektering pågår 

Söder/Centrum 
 

54 Skansen 3 avd. Nybyggnad Upphandling pågår 

Öster/Lane-Ryr 
 

108 
Äsperöds förskola 6 avd. Ny-
byggnad 
 

Planarbete pågår 

Ljungskile/ 
Forshälla 
 
 

 
108 

 
Hälle förskola 8 avd. Nybyggnad 

Förstudie pågår 

144 Råssbyns förskola 8 avd. Planarbete pågår 

Herrestad/Bokenäs/ 
Hogstorp  
 

42 
Bokenäs förskola 4 avd. Ny-
byggnad 

Förstudie pågår 
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Behov utifrån arbetsmiljö och verksamhetsekonomi 

Tabellen ovan visar plan för utökning av kapacitet (ökning av antal platser för förskolan). I denna 
plan måste även förskolor som är små och oekonomiska att driva (2-avdelnings) ersättas med större 
enheter. 
 

Flera av de befintliga förskolorna har passerat det datum då de enligt normal fastighetsförvalt-
ning borde bytas ut eller byggas om. De har dålig arbetsmiljö för barn och personal, har dåliga ener-
gilösningar och ett ökande underhållsbehov. Fastighetsavdelningen presenterade för tio år sedan en 
lista på förskolor som behövde ersättas inom en relativt kort period. De flesta av dessa har endast 
underhållits med nödvändiga underhållsåtgärder. Dessa enheter har funnits med Barn- och utbild-
ningsförvaltningens behovsredovisningar sedan dess, men har fått skjutas på framtiden. Det har 
främst berott på att evakueringsmöjligheter, till följd av ökat antal barn, varit begränsade. Situat-
ionen riskerar att leda till anmärkningar från Arbetsmiljöverket. 

 
En annan orsak till att det är angeläget att ersätta gamla och dåliga lokaler med nya är att flera 

av de befintliga förskolorna är små med få avdelningar. Små förskolor leder till högre driftskostna-
der eftersom de kräver en högre bemanning för att klara öppettiderna. Vidare utgör små organisat-
ioner en större sårbarhet vid ordinarie personals frånvaro.  
 

 

 

Konsekvensanalys förskola 

Som beräkningarna visar finns goda möjligheter att tillskapa den kapacitet som krävs för att möta 
befolkningsökningen fram till 2024. Tillgången på platser är fortfarande ojämnt fördelad inom kom-
munen, vilket innebär att Barn- och utbildningsnämnden behöver vara noggrann i sina val av vilka 
områden som skall satsas på. Det gäller både utökning av platser och för att tillgodose ändamålsen-
liga lokaler med god arbetsmiljö. 
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2.  GRUNDSKOLOR 

Grundskolan har idag 6900 elever. Av dessa går 815 elever (ca 12 procent) i någon av friskolorna. 
Uddevalla har således 6085 elever i den kommunala grundskolan.  

2.1 Nuläge 

Antalet elever beräknas fortsätta att öka både inom åk 7-9 och åk F-6. Det betyder en fortsatt vo-
lymtillväxt i grundskolan och i fritidsverksamheten. Störst ökning ser vi på högstadieskolorna och 
där ökar antalet elever med ca 15 procent i Uddevalla som helhet. I de yngre åren är tillväxten lite 
mindre dramatisk och där förväntas antalet elever öka med ca tre procentenheter. 

Den största ökningen beräknas ske i Ljungskile/Forshälla och i centrala, södra och östra Udde-
valla. I norra Uddevalla väntas utifrån statistiken en viss minskning bland elever i åk F-6, men erfa-
renheten visar att prognos och verklig befolkningsstruktur i dessa delar av Uddevalla sällan är sam-
stämmiga.  
 
Tabell 4 Översikt grundskolan kapacitet och befolkningsutveckling  
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Kapacitet 

Grundskolornas kapacitetsmått skall ses som ett riktmärke och är fastställt utifrån lokalens byggnat-
ion, arbetsmiljöfaktorer, antal elever/skolår samt antal paralleller i årskursen. Kapaciteten beräknas 
utifrån genomsnittliga klasstorlekar som är 22,5 elever i åk F-6 och 27,5 i åk 7-9.  
 

Det är en ”modellberäknad” kapacitet. Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser beror på 
årskursernas storlek och val av skola. I vissa fall begränsar klassrummens storlek gruppstorleken. 
Samtidigt har klasstorleken på flera skolor ökat till följd av lokalbristen. I nybyggnad planeras loka-
lerna för 30 personer/klassrum. På F-6 finns idag en teoretisk överkapacitet, men då Herrestadsko-
lan inte utnyttjas till fullo, så är det en sanning med modifikation. Först när Herrestadskolan återi-
gen är i bruk har kommunen den extra kapacitet som kommer att behövas vid framtida renoveringar 
på andra platser. 
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Det ansträngda läget är särskilt påtagligt i Forshälla-Ammenäs och Ljungskile där den största 
bostadsexpansionen i kommunen sker. I dessa områden pågår just nu planarbeten och förstudier.  
 
Grundskola årskurs 7-9 
Behoven skiljer sig åt mellan skolområdena och inför läsåret 2021-2022 fattas platser vid Norgår-
denskolan och ytterligare åtgärder måste vidtas. En möjlighet att utöka antalet platser för högstadiet 
är att renovera lokalerna i Herrestadsskolan.   
 
Grundskolans resultat skiljer sig åt och det är angeläget att se över hela området i norr/väster/cent-
rum för att minska effekten av bostadssegregation.  
 
 
 
Tabell 5 Aktiviteter för genomförande inom grundskola 
 

Område Skola Aktivitet Status nov. 2020 

Ljungskile Ljungskileskolan åk F-9 
 
 

Förstudie ny skola Pågår 

Ljungskile Ljungskileskolan åk F-6 
 
 

Förstudie tillfälliga lokaler utökning 
platser 

Pågår 

Ljungskile/  
Forshälla 

Forshälla/Ammenäs Behovsanalys och förstudie för 
skola åk F-6 för om-, till-, nybygg-
nad. 

Planarbete gäl-
lande Skäret pågår 

Centrum Centrumskola åk 7-9 
 

Utredningsuppdrag Pågår 

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

Behovsanalys och förstudie för om- 
och tillbyggnad av skolbyggna-
derna 

Pågår 

 
 
 
 
 
Tabell 6 Övriga långsiktiga aktiviteter som behöver påbörjas 
 

Område Skola Aktivitet Status nov 2020 
Norr/Väster Sandersdal F-5 Behovsanalys och för-

studie för skola åk F-6 
för om-och tillbyggnad. 

Inväntar utredning om 
centrumskola 

Norr/Väster Unneröd åk F-5 Behovsanalys och för-
studie för skola åk F-6 
för om- och tillbyggnad. 

Inväntar utredning om 
centrumskola 
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Område Skola Aktivitet Status nov 2020 
Norr/Väster Västerskolan åk 6-9 Förstudie för om- 

och/eller tillbyggnad av 
idrottshall. 

Förstudie ska beställas 

Herrestad/Bokenäs Bokenässkolan åk F-6 Behovsanalys och för-
studie för skola åk F-6 
för om- och nybyggnad 

Inväntar Bokenäs nya 
förskola 

Öster/Lane Ryr Äsperödsskolan åk F-6 Behovsanalys och för-
studie för skola för om- 
och tillbyggnad 

Ny förstudie beställd 

 

 
 
 

2.3 Antal elever 2019 och befolkningsprognos årskurs F-6 och åk 7-9 2020-2029 

 
I tabellen nedan kan man se hur antalet elever ökar i respektive årskurs de närmaste nio åren. Värt 
att notera är att andelen elever som nyttjar skolbarnomsorg genom fritidshem minskar något de 
närmaste tre åren, för att sedan öka igen. 
  
Tabell 7 Översikt grundskolans befolkningsprognos 2020-2029 
 

 
 
  
Område Norr/Väster 

• 2019-2022: Ett nytt upptagningsområde Ramnerödsskolan har bildats i syfte att påbörja pro-
cessen med att ta in elever i förskoleklass till den nya skolan.  

• 2021: Skall utredas om antalet platser på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan skall mins-
kas till följd av arbetsmiljöskäl. Båda skolorna blir i så fall tre-parallelliga med åk F-3 re-
spektive åk 4-6.  

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

• 2020: Hösten 2020 pågår en utredning kring en centrumskola, vilket kan på påverka upptag-
ningsområdena i norr och fördelningen av tillgängliga platser/stadier. 
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Område Källdal/Norgården/Herrestad:  

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

 
Område Öster/Lane Ryr:  

• 2020: Äsperödsskolan, förstudie är startad gällande om- eller nybyggnation för åk F-6.  
 
 
 
 
2.4 Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i årskurs F-9 
 
Tabell 8 Plan för utökning av grundskolans kapacitet och underhåll 
 
Område/ utökning               
2020-2028 

Utökning 
av 

kapacitet 

Objekt och åtgärd   Status nov. 2020 

Norr/Väster 
  
  

315 Ramneröd, om-, till- och  
nybyggnad 

Byggnation pågår 
 

- Unnerödsskolan Behovsanalys  
 inför ny förstudie 

- Sandersdalsskolan  Behovsanalys 
 inför ny förstudie 

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

Öster/ Lane-Ryr  100 Äsperödsskolan. Ombyggnad/ny-
byggnad för åk F-6. 

Ny förstudie beställd. 

Ljungskile/  
Forshälla 
  

500 
  

 
Ljungskile, nybyggnad 
Temporär lösning fodras.          

Förstudie pågår. 

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

Skäret Behovsanalys/ för-
studie pågår 

 
Temporär lösning fodras tills nya 
platser tillkommer. 

Behovsanalys/ Förstudie 
pågår 

Herrestad/ Bokenäs/ 
Hogstorp 
 
 
 
 

165 
 
 
 
 
 

Norgården, ombyggnad 
 
Bokenässkolan, om- och  
tillbyggnad 

Behovsanalys  
 
Behovsanalys 
inför förstudie 
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3.4 Särskilda undervisningsgrupper 

Inom grundskolans verksamhet finns det så kallade särskilda undervisningsgrupper för elever som 
av olika skäl behöver ett större stöd än vad som är möjligt att ge på skolorna. Undervisningen är an-
passad efter elevernas olika behov av kvalificerat stöd, hög personaltäthet och tillgång till många 
små rum. Eleven tillhör fortfarande ”sin skola” och insatsen följs upp regelbundet av elevhälsan. 
Begreppet ”flexgrupp” avser en grupp där eleverna utifrån behov, flexibelt kan röra sig mellan den 
ordinarie klassrumsundervisningen och en mindre grupp. 
 
Det finns idag särskilda undervisningsgrupper vid fyra skolenheter: 

• Källan i Äsperödsskolans lokaler för elever i åk 4-9 
• Flexgrupp i Sommarhemsskolan för elever i åk 7-9 
• Flexgrupp i Norgårdenskolan för elever i åk 7-9 
• Flexgrupp i Västerskolan för elever i åk 7-9 

 
Det saknas för närvarande en flexgrupp för yngre elever och det är angeläget att en sådan kan 
komma till stånd.  

4.  GRUNDSÄRSKOLAN 

 
Elever som är inskrivna i grundsärskolan får sin skolgång antingen i grundsärskolans egna skolloka-
ler eller är integrerade i grundskolans klasser i de olika skolorna. 
 

Grundsärskolan som består av två läroplaner, grundsärskolans samt träningsskolan finns idag 
vid tre skolenheter. Efter en utredning gällande grundsärskolans organisering och lokaler (våren 
2018) är uppdraget att samla verksamheten till två enheter istället.  

  
Grundsärskolan åk 1-6 på Äsperöd och har läsåret 20/21 flyttat till Källdalsskolan. Ambitionen 

att även flytta Sommarhemmets åk 7-9 samt Stråkets 7-9 har fått vänta då Norgårdensskolans loka-
ler inte medgivit tillräckligt med plats för dessa verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningen 
ser inte att man i nuläget har några andra möjligheter än att låta dessa verksamheter vara kvar i 
Sommarhemmet respektive Stråkets lokaler. 
 
 
Tabell 9 Förteckning över befintliga grundsärskoleenheter 
 

Grundsärskolor Årskurser Antal elever 
sept 2020 

Stråkets Träningsskola 7-9 22 

Sommarhemsskolan 7-9 7-9 20 

Källdalsskolans grundsärskola 1-6 1-6 46 

Individintegrerade i grundskolor 1-9  3 

Totalt antal elever i grundsärskola  92 
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5. GYMNASIESKOLAN 

 

5.1 Nuläge 

  
Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16-20 år. I Uddevalla finns den kommunala 
Uddevalla Gymnasieskola och två fristående enheter; Drottning Blanka och Thorén Innovation 
School. Tillsammans erbjuder de ett brett utbud av program som är det mest omfattande i regionen. 
Uddevalla ingår i samverkansområde Fyrbodal tillsammans med kommuner i vårt område. Omkring 
45 procent av eleverna i Uddevalla Gymnasieskola kommer från andra kommuner, främst inom 
Fyrbodal.  
  

Uddevalla Gymnasieskola består av 17 nationella program varav fem högskoleförberedande 
program, tolv yrkesprogram samt lärlingsutbildningar inom alla yrkesutbildningar. Utöver de nat-
ionella programmen finns Introduktionsprogrammet (IM). Detta består av fem olika inriktningar 
varav en är Språkintroduktion. Antalet elever på språkintroduktionsprogrammet har minskat (för 
närvarande ca 200 elever) vilket har fått till följd att man kunnat flytta in hela verksamheten på 
Margretegärdeskolan. Det betyder att IM har en samlad verksamhet i detta skolhus. Under 2020 har 
möjligheter öppnats för gymnasieskolan att även utnyttja södra Sinclair.  

  
Under året 2008-2014 minskade gymnasieskolans volym med drygt 1 000 elever. I samband 

med detta gjordes lokalanpassningar. Bland andra lämnades externa lokaler, t.ex. flyttade gymnasie-
särskolan från Marieberg till Agneberg och Östrabo och moduler avvecklades. Båthallen har läm-
nats över till vuxenutbildningen. Nu har elevantalet börjat öka igen något snabbare än väntat på 
grund av antalet nyanlända, men någon större volymökning väntas inte på några år ännu på nation-
ella program. Utvecklingen kan dock påverkas av hur andra huvudmän (friskolor, samt andra kom-
muner) utvecklas och av hur eleverna väljer utbildning. Ett införande av så kallat ”fritt sök” inom 
Fyrbodal kan också påverka utvecklingstakten.  

   
Efter skollagens införande 2011 med ny programindelning i gymnasieskolan och förändrade 

möjligheter att erhålla grundläggande behörighet till högskolan har sökmönstret till gymnasieskolan 
ändrats. Andelen elever som söker yrkesutbildningar har kraftigt minskat i riket. Uddevalla har 
dock påverkats mindre av detta än många andra kommuner. Orsaken finns bland annat i att Udde-
valla av tradition har satsat på yrkesutbildningarna och har haft relativt stora volymer på många pro-
gram, vilket gjort att Barn- och utbildningsnämnden kunnat behålla utbildningar som andra tvingats 
lägga ner. Det har i sin tur gjort att eleverna sökt utbildningen i Uddevalla när den försvunnit i hem-
kommunen.  

 
Lokalbehovet påverkas också av införandet av lärlingsutbildningar. När andelen elever som går 

lärlingsutbildning ökar, minskar behovet volymmässigt när det gäller specialsalar i skolan. Av kva-
litetsskäl måste dock skolan tillhandahålla specialsalar för att täcka upp utbildningsområden som 
inte kan genomföras på en arbetsplats. 53 procent av eleverna går på högskoleförberedande program 
och 47 procent på ett yrkesprogram.  
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Generellt gäller att gymnasieskolan vid sidan volymförändringar har ett löpande behov av loka-
lanpassningar som påverkas av hur eleverna väljer utbildningar. Behoven på ett program kan 
minska samtidigt som behovet ökar på ett annat. Ofta kan detta lösas inom befintligt lokalbestånd 
men det kan krävas lokalinvesteringar för ombyggnader. Det är emellertid angeläget att påpeka att 
det är Barn- och utbildningsnämnden som fattar beslut om vilket omfång av programutbud som 
skall tillhandahållas, samt antal platser. 
 
 
Tabell 10 Förteckning över befintliga gymnasieenheter samt elevtal 2020-11-05  

 Gymnasiehus    Program   Antal elever    

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

   1116    
   
   
   
   
   
   
Varav 24 sär   

Sinclair   Estetiska programmet    
   

251    

Margaretegärde   Introduktionsprogram (5 st)   
Lärlingsutbildning (GLU)   
   

227  
  
   

Östrabo 1   Naturvetenskap   
Teknik   
Vård och omsorg   
Introduktionsprogram   

710  

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

 811   
   
   
   
   
   
   
   
Varav 65 sär   

Drottning Blanca   
   

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

107     

Thorén Innovation School   Innovationsprogram   
IT-program   

47    

  
Totalt antal elever  
Samtliga program  

  
  
3269   
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 5.2 Antal elever 2019 och befolkningsprognos 2020-2029   
 
Tabell 11 Översikt gymnasiets befolkningsprognos i Uddevalla 2020-2029 

 

Antalet elever från Uddevalla som når åldern 16 - 18 år i gymnasieskolan beräknas öka med ca 20 
procent de närmaste åtta åren. Av dessa söker en majoritet sin gymnasieutbildning i Uddevalla, men 
några väljer andra alternativ. Det totala antalet elever med kranskommunernas ungdomar inräknat 
har varierat över tid. De senaste fyra åren har dock antalet elever inskrivna på Uddevalla gymnasie-
skola varit relativt konstant. I tabellerna nedan redovisas antal elever Uddevalla Gymnasieskola 
2016–2020 samt befolkningsprognos i Fyrbodal. (Tabell 12 och 13) 
 
 
  
 
Tabell 12 Gymnasiets elevvolym sammantaget senare år 1/9 ur extens (inkl särskolan ca 70 elever) 
  

År 2016 2017 2018 2019 2020 

Antal elever 3172 3240 3192 3127 3137 
 
  
  
Tabell 13 Ny befolkningsprognos 16–18-åringar från VGR med underlag från SCB i oktober 2020  
 

  
I tabellen ovan har stigande antal ungdomar markerats med nyanser av orange där mörkaste nyanser 
markerar en topp under tioårsperioden. Tydliga nedgångar i ungdomsgruppen har markerats med 
blå nyanser.  
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För hela perioden kommer en topp runt 2028. Denna ökning stämmer med tidigare prognoser 
och med lokautredningen från 2018. Däremot har antalet ungdomar i 16–18-årsåldern under tidigare 
prognoser, som byggt på VGR:s eget underlag, visat på större ungdomsgrupper generellt. Framför 
allt pekade prognoserna tidigare på ökningar i de större städerna. De mindre kommunerna ökade 
inte utan låg relativt stabilt på samma nivå. Efter kontakt med ansvarig kontaktperson på statistikda-
tabasen framkommer att underlagen för prognoserna tidigare gjordes av VGR men numera kommer 
från SCB. En skillnad i prognoserna är att VGR tog med i beräkningen regionala och lokala projekt 
av typen nyetablering av större verksamheter och nya bostadsområden. SCB:s prognoser bygger 
endast på historiska data. Detta kan förklara att befolkningsprognosen inte visar på lika kraftig ök-
ning som den från 2018.  
  
 

5.2 Antal förväntade elever inom UG utifrån nuvarande mönster av andel sökande från respektive 
kommun  

 
Tabell 14 Antal elever från respektive kommun i upptagningsområdet samt total prognos för Udde-
valla Gymnasieskola till 2030 
 

  
I första kolumnen anges antal elever från respektive kommun. Den andra kolumnen visas hur 

stor andel av respektive kommuns 16–18-åringar som är elever på Uddevalla gymnasieskola. Tredje 
kolumnen visar hur stor andel respektive kommuns ungdomar utgör av Uddevalla gymnasieskolas 
alla elever. 

 
Kolumnerna som visar åren 2021–2030 har beräknats utifrån förutsättningen att samma andel 

av respektive kommuns ungdomar kommer söka sig till Uddevalla gymnasieskola. Det är viktigt att 
uppmärksamma att detta är en ögonblicksbild just detta läsår. Ett exempel på ett troligt scenario 
som kan förändra prognosen är att en allt större andel av ungdomarna från Sotenäs kommer att gå 
på Uddevalla gymnasieskola när direkt sök till Uddevalla kommun startar HT2021.  

  
Fram till 2028 fortsätter andelen Uddevalla elever inom Uddevalla Gymnasieskola att öka, ök-

ningen är omfattande ca 280–300 elever och utgör därmed den klart största delen av periodens elev-
ökning. Utifrån beräkningsmodellen är elevökningen ca 390-400 elever. Detta ger att ca 70 procent 
av elevökningen under perioden är Uddevallas egna elever.  Revideringen av SCB statistiken inne-
bär i nuläget att det är ca 100 färre gymnasielever 2028 av Uddevallas egna elever. 
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5.3 Plan för utökning av kapaciteten att möta befolkningsprognos och underhåll av fastigheter 

 
Uddevalla gymnasieskola har idag ca 41 procent av sina elever från andra kommuner. Andel utifrån 
kommande elever minskar och andel Uddevallas egna elever ökar under perioden. För Uddevalla 
kommuns finansiering av gymnasieskolan kommer detta att leda till ökande kostnader för gymna-
sieskolan utifrån att andelen egna gymnasielever kraftigt ökar. Utöver kostnadsökningar för gymna-
sieutbildningen kommande år så är det av mycket stor vikt att andelen interkommunala ersättningar 
för elever inte minskar ytterligare såvida inte Uddevallas egen kostnad skall öka avsevärt för gym-
nasieutbildningen för kommunens egna elever. Inom utbildningsutbudet varierar efterfrågan mellan 
utbildningarna. Andelen utifrån kommande elever söker i högre grad yrkesutbildningar samt de ut-
bildningar som inte erbjuds inom övriga kommuner i regionen. 
  

Lokalförsörjningsprogrammet för perioden behöver särskilt beakta dessa utbildningars lokalbe-
hov utifrån politisk vilja och ekonomiska förutsättningar. Om Barn- och utbildningsnämnden avser 
att fortsatt möta efterfrågan av dessa utbildningar i Uddevalla Gymnasieskola kommer givetvis 
kostnaderna att öka.  

    
Lokalbehovet i gymnasiet styrs av andra faktorer än i grundskolan. Valet till gymnasieskolan 

hänger samman med vad Barn- och utbildningsnämnd beslutar gällande tillgången till platser i de 
olika programmen. Lokalanpassningar har skett enligt den tidigare lokalförsörjningsplanen men när 
elevantalet ökar ytterligare måste lokalplanen ställas i relation till ekonomin. Detta gäller särskilt 
yrkesprogrammen där det kommer att krävas anpassningar av olika slag.   

   
Det är en önskan från verksamheten att lokalbehovet kan tillfredsställas inom ett ”campus-om-

råde”, det vill säga stråket från Agneberg till Östrabo Yrkes. De lokaler som idag finns inom områ-
det som kan vara aktuella för fortsatt utveckling som påverkar relativt stora volymökningar finns 
framför allt i Sinclair-byggnaden. Denna byggnad är dock ålderstigen och nödvändiga renoveringar 
blir kostnadsdrivande i jämförelse med en nybyggnation. Dessa perspektiv måste tas i den övergri-
pande lokalplaneringen i kommunen.  

 
Ytterligare analys kommer att krävas för att i sin tur ange om, och i så fall, vilka eventuella 

kompletteringar och tillbyggnader som kan behövas i övriga skolhus för bidra att ta emot fler ele-
ver. Detta gäller Östrabo 1 och Östrabo Yrkes. Agneberg har från hösten 2020 nått sin maxgräns när 
det gäller elevantal.   

   
Uddevalla gymnasieskola har ett mycket stort utbud av yrkesutbildningar och man arbetar ak-

tivt för att kunna möta de olika branschernas behov av utbildad arbetskraft. Detta medför ett ökat 
behov av anpassade lokaler, särskilt inom fordon och transportprogrammet, bygg och anläggnings-
programmet samt gymnasiesärskolan.   
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5.4 Inventering av gymnasieskolans lokaler 

 
En översiktlig inventering av lokalerna i samtliga gymnasiehus ger nedanstående bild av gemen-
samma flaskhalsar.   
 

Förändrade förutsättningar har tillkommit i och med att gymnasieskolan tillförts Södra Sinclair 
(HCB) från och med 2021. Samtidigt pågår en utredning om central grundskola på Margeretegärde.  
Lämnar gymnasieskolan Margretegärde kan det betraktas som en neutral växling av lokalytor och 
påverkar därmed lokalprogrammet begränsat.  

 
Bibehåller gymnasieskolan Margretegärde löser det behoven av allmänna salar under perioden 

fram till 2028 men utifrån nuvarande SCB statistik och sökprognos innebär det viss överkapacitet 
som kommer att nyttjas fullt ut först i kommande planperiod 2028-2038. Utredningen redovisar be-
hov av anpassningar samt möjligheter att kunna öka kapaciteten för att möta den stigande efterfrå-
gan.   
  
 
    
 
Tabell 15 Kartläggning av gymnasieskolans lokaler   
 
Gymnasiehus   Behov 2020-2028                          

Flaskhalsar   
   
   
   

• Matsals kapacitet utökas  
• Tillföra Klassrum som klarar mer än 32 elever   
• Studiemiljöer och uppehållsrum upprustas med inventarier  
• Omklädningsrum yrkesprogram utökas  
• Utökning fordon transport  
• Ineffektiva ytor Sinclair kan ombyggas till salar  

   

Lokalkategorier 
som har under-
sökts   
   
   
   
   
  

• Idrottshallar   
• Matsalar   
• Lektionssalar, specialsalar, grupprum, omklädningsrum   
• Studiemiljöer och uppehållsrum   
• Lärararbetsrum   
• Ledning, administration, receptioner   
• Elevhälsa    
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Diagram 2: Behov av åtgärder under prognosperioden. Vid 500 fler elever krävs utökade lokaler. 
Alternativ med tillbyggnader/nytt skolhus/hela Sinclair är aktuella.  
  

   
  
   

En inventering av gymnasiehusens lokaler visar att det finns möjlighet att utöka antalet elever 
inom de befintliga lokalerna under förutsättning att ”flaskhalsarna” kan åtgärdas samt att man kan 
göra anpassningar i organiseringen av verksamheten.    

   
Genom att göra ”de nödvändiga åtgärderna” beräknas gymnasieskolan kunna klara en elevök-

ning med ca 400 elever fram till 2028. Under tiden är det viktigt att utifrån periodens utveckling 
gällande sökprognos och SCB stat. utifrån befolkningsförändringar arbeta fram lokalprogrammets 
fortsättning perioden 2028 - 2038. Sannolikt finns behov av att anpassa gymnasieskolan för ytterli-
gare större elevvolymer omfattande minst elevökningen perioden 2020–2028 vilket då enligt nuva-
rande bedömning är ca 400 elever.   
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 6.   VUXENUTBILDNINGEN  
  
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå 
inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i svenska för 
invandrare (sfi) samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildningen följer inte det ”vanliga” läså-
ren utan det sker en kontinuerlig antagning under hela året. Vuxenutbildningen omfattar ca 2 900 
elever/år varav ca 300 elever studerar på distans.  
  
 
  
Tabell 16.  Förteckning över Vuxenutbildningens utbildningar  
  
Vuxenutbildningens kurser  
  

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

  
  
  
Vuxenutbildningens lokaler finns på I 17, i Margaretegärdeskolan och i Karolinen (Östrabo Yr-
kes).  Om gymnasieskolan är svårare att planera än grundskolan så är vuxenutbildningen än svårare. 
Vuxenutbildningen påverkas kraftigt av beslut på nationell nivå inom utbildnings- och arbetsmark-
nadspolitiken.  

 
Barn- och utbildningsnämnden har över lång tid haft en oförändrad budget (kommunbidrag) till 

vuxenutbildningen men sedan 2017 har verksamheten erhållit statsbidrag, vilket gjort att de ekono-
miska förutsättningarna varierat. 

 
Om Barn- och utbildningsnämnden vill att vuxenutbildningen ska vara flexibel och snabbt 

kunna anpassa sig till behov på arbetsmarknaden och politiska ambitioner på nationell och lokal 
nivå, måste den politiska viljan och förmågan att lösa verksamhetens lokalsituation samordnas med 
volymbesluten. 

  
De senaste årens flyktingmottagande har lett till en kraftig ökning av undervisningen i svenska 

för invandrare (SFI). Vuxenutbildningen har dock inte ansvar för svenskundervisningen för vuxna 
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asylsökande på samma sätt som grundskolan och gymnasieskolan har. Vuxenutbildningens ansvar 
börjar när beslut om uppehållstillstånd har fattats. Därför kommer ökningen av SFI-undervisningen 
att fortsätta ytterligare en tid. 
 
Utifrån att Vuxenutbildningen är så föränderlig (ofta med kort varsel), så är hyreslokaler fördelakt-
iga då de snabbt kan anpassas vid behov. I denna plan föreslås därför inga förändringar för Vuxen-
utbildningen gällande investeringar.  
 

7.  ÖVRIGT 

På förskolekontoret har administrationen, utvecklare med flera och chefer och rektorer sina 
arbetsplatser. Det har länge varit trångt, och varje förändring i administrationen har inneburit en 
påfrestning. Eftersom kommunens invånare ökar och förskolan därmed utökar verksamheten årligen 
har kontoret också behövt skapa fler arbetsplatser på samma yta vilket inte längre är möjligt.  
 

Flertalet rektorer har ingen arbetsplats ute på förskolorna. Det beror bland annat på att många 
förskolor är små enheter. Förskoleverksamheten har också ett behov av att arbeta tillsammans, och 
därför är gemensamma ytor av största vikt. 

 
En väsentlig arbetsmiljöförbättring och effektivisering av styrning och ledning är att alla har en 

och samma arbetsplats. 
 
 
Plan för åtgärd 

 
Barn- och utbildningsförvaltningen behöver tillgodose ändamålsenliga lokaler. Analys av behovet 
är kommunicerad i kommunens övergripande lokalförsörjningsgrupp. 
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Bilaga 1 Befolkningsprognos barn 1-5 år 2019-2024 

 

 

 
 
 
 

UDDEVALLA  TOTALT 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Förändring 

2019-2024

Förändring 

2019-2024 %

Befolkning 1-5 år 3 427 3 434 3 467 3 473 3 465 3 491 64 1,9%

Behov av plats (90 %) 3 084 3 091 3 120 3 126 3 119 3 142 58 1,9%

Kapacitet förskola 2 938 3 017 3 006 3 132 3 516 3 516 578 19,7%

Kapacitet ped.oms. 162 162 162 162 162 162 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 16 88 48 168 560 536 520

FÖRSKOLEOMRÅDE NORR

Befolkning 1-5 år 929 901 892 874 864 862 -67 -7,2%

Behov av plats (90 %) 836 811 803 787 778 776 -60 -7,2%

Kapacitet förskola 646 592 592 664 808 808 162 25,1%

Diff. kapacitet – behov -190 -219 -211 -123 30 32 222

FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER

Befolkning 1-5 år 394 375 364 361 361 361 -33 -8,4%

Behov av plats (90 %) 355 338 328 325 325 325 -30 -8,4%

Kapacitet förskola 344 434 434 434 434 434 90 26,2%

Diff. kapacitet – behov -11 97 106 109 109 109 120

FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER

Befolkning 1-5 år 198 215 229 230 234 243 45 22,7%

Behov av plats (90 %) 178 194 206 207 211 219 41 22,7%

Kapacitet förskola 252 252 252 252 252 252 0 0,0%

Diff. kapacitet – behov 74 59 46 45 41 33 -41

FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRUM

Befolkning 1-5 år 145 148 140 145 143 142 -3 -2,1%

Behov av plats (90 %) 131 133 126 131 129 128 -3 -2,1%

Kapacitet förskola 249 249 249 303 303 303 54 21,7%

Diff. kapacitet – behov 119 116 123 173 174 175 57

FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR

Befolkning 1-5 år 503 494 486 481 477 484 -19 -3,8%

Behov av plats (90 %) 453 445 437 433 429 436 -17 -3,8%

Kapacitet förskola 379 373 373 373 373 373 -6 -1,6%

Diff. kapacitet – behov -74 -72 -64 -60 -56 -63 11

FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE

Befolkning 1-5 år 337 360 382 394 395 403 66 19,6%

Behov av plats (90 %) 303 324 344 355 356 363 59 19,6%

Kapacitet förskola 288 288 288 288 342 342 54 18,8%

Diff. kapacitet – behov -15 -36 -56 -67 -14 -21 -5

FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA- AMMENÄS

Befolkning 1-5 år 259 274 297 298 298 295 36 13,9%

Behov av plats (90 %) 233 247 267 268 268 266 32 13,9%

Kapacitet förskola 186 251 240 240 384 384 198 106,5%

Diff. kapacitet – behov -47 4 -27 -28 116 119 166

FÖRSKOLEOMRÅDE HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP

Befolkning 1-5 år 660 665 676 689 692 699 39 5,9%

Behov av plats (90 %) 594 599 608 620 623 629 35 5,9%

Kapacitet förskola 594 578 578 578 620 620 26 4,4%

Diff. kapacitet – behov 0 -21 -30 -42 -3 -9 -9
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Bilaga 2 Befolkningsprognos elever 6-12 år 2019-2024 
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Bilaga 3 Befolkningsprognos elever 13- 15 år 2019-2024 

 

 
 
 
 
 
Upptagningsområdena är indelade enligt följande: 
 
Skolområde Norr/Ramneröd: Dalaberg, Hovhult, Norrskolan, Ramneröd 
Skolområde Väster/Västerskolan: Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan 
Skolområde Söder/Centrum: Sommarhemsskolan 
Skolområde Öster/Laneryr: Lane-Ryr, Äsperöd 
 
Notera att befolkningsprognosen inte innebär att samtliga elever väljer kommunal skola i området. 
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Bilaga 4 Förslag till förändrad flerårsplan 2021-2031  
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Bilaga 5 Grafer och tabeller över befolkningsutveckling elever 13-15 år i relation till kapacitet 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 2 3 4 5 6

Befolkning 13-15 år 1949 2003 2054 2096 2165 2237

Kapacitet 2175 2175 2175 2275 2275 2275
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Befolkning 13-15 år Kapacitet
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SKOLOMRÅDE NORR-
RAMNERÖD

Befolkning 13-15 år 511 523 516 525 543 552

Kapacitet 275 275 275 375 375 375
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE VÄSTER-
VÄSTERSKOLAN

Befolkning 13-15 år 216 233 248 246 255 259

Kapacitet 385 385 385 385 385 385
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SKOLOMRÅDE VÄSTER-VÄSTERSKOLAN Befolkning 13-15 år Kapacitet

2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
SOMMARHEMSSKOLAN

Befolkning 13-15 år totalt 427 443 448 450 470 493

Kapacitet 360 360 360 360 360 360
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2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
NORGÅRDEN/KÄLLDAL/BO

KENÄS/HOGSTORP

Befolkning 13-15 år 442 456 464 465 474 489

Kapacitet 465 465 465 465 465 465
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2019 20202 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 13-15 år 351 344 377 409 421 441

Kapacitet 400 400 400 400 400 400
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Bilaga 6 Grafer och tabeller över befolkningsutveckling elever 6-12 år i relation till kapacitet 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
Skolområde Norr/Väster avser upptagningsområden till Ramneröd, Dalaberg, Unneröd, Sandersdal, Hov-
hult. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024

SKOLOMRÅDE
LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

Befolkning 6-12 år 921 974 1 001 1 030 1 059 1 060

Kapacitet 845 845 895 895 895 895
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Barnkonsekvensanalys  
i enlighet med bestämmelserna i skollagen 1 kap 10 § om barnets bästa i beslut som berör barnet/barnen 

Barn 

Namn (om analysen gäller enskilt barn) Födelsedatum (om analysen gäller enskilt barn) 
  

Förskola/Avdelning/ Skola Årskurs (om analysen gäller enskilt barn) 
  

 

Ansvarig för barnkonsekvensanalysen Datum 

  

 

Punkt Beskrivning  Ansvarig 

1. Vilken fråga är det som ska 

utredas? 
Nedläggning av F-6 på Nordgårdenskolan samt uppstart av F-6 på 
Herrestadsskolan. Eleverna flyttar i praktiken från Nordgårdenskolan och 
börjar istället på Herrestadsskolan Ht 2022. 

 

2. Är det en fråga som rör  

 ett enskilt barn   

 en grupp av barn 

 organisation som påverkar 

barn 

Barnen som idag går på F-6 på Norgårdenskolan påverkas..  

3. Vem ska fatta det slutliga beslutet 

(eller besluta om den aktuella 

åtgärden)? 

 

Utbildningsnämnden  

4. Hur ska det/de  barn som 

utredningen gäller informeras på 

bästa sätt? 

 

Elevrådet på F-6 Norgårdenskolan kommer att involveras för att deras 
synpunkter ska komma fram samt att de ska få information om förslaget 
som kommer att tas upp på nämnden.  
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5. Hur ska barnets/barnens 

vårdnadshavare informeras? 

 

Information till vårdnadshavarna om förslaget kommer att ges av 
verksamhetschefen via rektor på skolan som ska flytta. Förslaget kommer 
att informeras om innan nämndsmötet där förslaget eventuellt kommer att 
beslutas om sker. 

 

6. Har barnet/barnen fritt kunnat 

uttrycka sina åsikter? Man får ta i 

beaktande att barn och 

vårdnadshavarna inte alltid har 

samma åsikter i olika frågor och 

därför genomföra utredningen med 

hänsyn tagen till barns skyddsvärda 

ställning. 

 

Elevernas åsikter kommer att tas in genom elevrådet på Norgårdenskolan 
F-6. 

 

7. På vilket sätt ska vi beakta 

barnets/barnens ålder och mognad 

i denna utredning? 

Det kommer att beaktas av rektor när det gäller i vilken omfattning 
informationen ska ske.  

 

8. Vilka andra intressen än 

barnets/barnens bästa som är 

föremål för utredningen behöver 

bedömas och övervägas i denna 

utredning? 

 

Till exempel kan andra barns intresse 

av trygghet och studiero (när det 

gäller skolan) behöva vägas in i 

bedömningen.  

 

Flytten av skolenheten är ett förslag i en del av en större 
skolstrukturutredning där flera aspekter har tagits hänsyn till för att få en 
långsiktig skolorganisation i kommunen. Bl a likvärdighet mellan 
kommunens skolor, trångboddhet på enheter och ekonomi. De elever som 
påverkas går idag på Norgårdenskolan. F-6-eleverna flyttar till Herrestad 
och den enheten läggs ner på skolan, 7-9-eleverna kommer att vara kvar 
och bli enda skolenhet i byggnaderna. Minskad trångboddhet kommer att 
ge större möjlighet i skolans verksamhet arbeta på olika sätt med t ex 
uppdelning av klasser i mindre grupper. Trygghet och studiero blir lättare.  

 

9. Hur har vi kommit fram till den 

föreslagna åtgärden? Vilka 

avvägningar mellan olika intressen 

har gjorts och varför har vissa 

intressen tillmätts större vikt än 

andra? 

 

Flytten av skolenheten är del av en större skolstrukturutredning där flera 
aspekter har tagits hänsyn till. Bl a likvärdighet mellan kommunens skolor, 
trångboddhet på enheter, ekonomi. 

 

Analys 
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10. Analys (kopplad till 

barnkonventionen artikel 2,3,6,12):   

Motivera på vilket sätt man  

-satt barnets/barnens bästa i 

främsta rummet  

 -tagit hänsyn till barns rättigheter 

-tagit hänsyn till barnets/barnens   

hälsa, utveckling och behov 

-tagit hänsyn till barnets/barnens 

säkerhet 

 -tagit hänsyn till eventuell 

funktionsnedsättning hos 

barnet/barnen. 

Konsekvenser för barnet/barnen på 

kort sikt 

Konsekvenser för barnet/barnen på 

längre sikt 

Grunden i att se över skolstrukturen är att ta vara på barnens bästa gällande 
skolgång. När vi får ett jämnare elevunderlag gällande antal kommer inte 
elevernas skolor blir så trånga. Herrestadsskolan kommer att vara bättre 
anpassad till verksamhet för åldrarna F-6. Eleverna kommer också att få 
tillgång till en mycket bättre skolgård anpassad till elevernas ålder.  
 
Konsekvenserna på bådekort och lång sikt kommer att bli positiva för 
elevernas skolgång då de får tillgång till bättre anpassade lokaler och 
utemiljö.  

 

11. Har barnets/barnens egna 

synpunkter tagits tillvara? 

Ja  ☐ 

Nej ☐ 

Barnet/barnen berörs ej  ☐ 

Motivera svaren. 

Ja genom elevrådet.  

Sammanfattning 
  

12. Rektors sammanfattande 

bedömning (utgör underlag för 

beslut): 

Det positiva kommer att överväga utifrån barnets bästa.   

 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 147 Dnr BUN 2021/00817 11 

Information om Budgetmässiga principer för Hemsöprojekten  
Sammanfattning 

Information om budgetmässiga principer för Hemsöprojekten lämnas. 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna.  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2021-10-08 Dnr BUN 2021/00817 

  
 

Handläggare 

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

 

Information om Budgetmässiga principer för Hemsöprojekten  

Sammanfattning 

Information om budgetmässiga principer för Hemsöprojekten lämnas.  
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr BUN 2020/01176 12 

Information om uppföljning av utbildningsverksamhet som 
utförs av privata utförare efter upphandling 
Sammanfattning 

Information om uppföljning av utbildningsverksamhet som utförs av privata utförare 
efter upphandling lämnas. 
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-19 Plan för uppföljning av 
utbildningsverksamhet som utförs av privata utförare efter upphandling  
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna. 
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Handläggare 

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

 

Information om uppföljning av utbildningsverksamhet som 

utförs av privata utförare efter upphandling 

Sammanfattning 

Information om uppföljning av utbildningsverksamhet som utförs av privata utförare 
efter upphandling lämnas.  
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-19 Plan för uppföljning av 
utbildningsverksamhet som utförs av privata utförare efter upphandling  

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Plan för uppföljning av utbildningsverksamhet som utförs av 

privata utförare efter upphandling 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i mars 2020 antagit ett program för verksamhet som utförs av 
privata utförare. Orsaken till detta är att i 5 kap. 3 § kommunallagen anges det att 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  
 
I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 
hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen 
fortsatt ansvarig såsom huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i 
egen regi. Vidare anges det i KL 5 kap. 3 § att kommuner får, med de begränsningar 
som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata 
utförare. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar åt varje nämnd att med utgångspunkt i programmet 
ansvara för att säkerställa att utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver 
verksamheten:  
• I enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 
gälla.  
• I enlighet med nämndernas dokument för uppföljning och insyn samt reglera på vilket 
sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska ges möjlighet till 
insyn.  
 
Nämnderna ska årligen återkoppla till kommunstyrelsen vid uppsiktspliktsmöte. 
 
Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som står under tillsyn av 
kommunen omfattas inte av programmet. Den verksamheten är inte upphandlad utan 
driver sin verksamhet utifrån rätten till bidrag enligt skollagens bestämmelser.  
 
Inom barn och utbildningsnämndens område finns viss utbildningsverksamhet som 
utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Det finns därför anledning att anta 
rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs såsom beskrivs i kommunfull-
mäktiges program.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-19 
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Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta plan för uppföljning under 2021 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad 2020-11-19, i syfte att kontrollera att upphandlad verksamhet inom skol-
väsendet uppfyller gällande krav  
 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har antagit ett program för verksamhet som utförs av privata ut-
förare. Orsaken till detta är att i 5 kap. 3 § kommunallagen anges det att kommunfull-
mäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  
 
I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 
hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen 
fortsatt ansvarig såsom huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i 
egen regi. Vidare anges det i KL 5 kap. 3 § att kommuner får, med de begränsningar 
som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata 
utförare. 
 
Kommunfullmäktige har uppdragit åt varje nämnd att med utgångspunkt i programmet 
ansvara för att säkerställa att utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verk-
samheten:  
• i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 
gälla.  
• i enlighet med nämndernas dokument för uppföljning och insyn samt reglera på vilket 
sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska ges möjlighet till 
insyn.  
 
Nämnderna ska årligen återkoppla till kommunstyrelsen vid uppsiktspliktsmöte. 
 
Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som står under tillsyn av 
kommunen omfattas inte av programmet. Den verksamheten är inte upphandlad utan 
driver sin verksamhet utifrån rätten till bidrag enligt skollagens bestämmelser.  
 
Inom barn och utbildningsnämndens område finns viss utbildningsverksamhet som ut-
förs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Det finns därför anledning att anta 
rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs såsom beskrivs i kommunfull-
mäktiges program.  
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När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska 
kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Uppföljningen görs i huvudsak av 
fyra skäl:  
 
• Säkra leverans och kvalitet utifrån gällande avtal 
• Som underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete 
• För att identifiera avvikelser från avtal  
• Möjliggöra allmänhetens insyn 
 
Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar 
också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje utförare. I avtalen ska det 
säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksam-
heten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt vid vilken tidpunkt 
nödvändiga och specificerade uppgifter rapporteras till kommunen, i nationella register 
eller till andra myndigheter.  
 
Avtalet ska också reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren 
och redovisas för allmänheten. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till 
att omfatta sådant som inte strider mot lag eller annan författning. Den information som 
utföraren lämnar till Uddevalla kommun ska inte anses utgöra företagshemligheter 
enligt lag (2018:558) om företagshemligheter. 
 
Planen ska innehålla:  
 
• En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar 
• Vad som ska följas upp  
• Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, verksamhetsupp-
följning, avtalsuppföljning, individuppföljning etc) 
 • Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna  
• Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat resultat av tidigare 
uppföljningar).  
• Tidplan.  
• Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet).   
 
Vid uppsiktspliktsmöte under våren visar nämnderna resultat för genomförda upp-
följningar under föregående år. Vid det tillfället presenteras också en åtgärdsplan i de 
fall då brister har identifierats i någon verksamhet. Resultaten av föregående års 
genomförda uppföljningar ska presenteras utifrån följande punkter:  
 
• Graden av uppfyllelse utifrån i avtal fastställda mål och riktlinjer.  
• Utvärdering av levererad tjänst.  
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• Efterlevande av avtalet, inkluderat uppfyllande av uppdragsbeskrivningar, god-
kännanden och tillstånd för uppdraget.  
 
Utöver den redovisning som görs inom årscykeln för nämndernas planeringsprocess ska 
kommunen löpande redovisa resultat av lokala och nationella uppföljningar. Huvud-
sakligen ska redovisning göras på kommunens hemsida. 
 
Allmänhetens rätt till insyn  

Allmänheten ska ges skälig insyn i verksamheterna. Den information som presenteras 
av kommunen för respektive utförare ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättill-
gänglig. Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som 
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en 
privat utförare (8 kap. 18 § KL). Utföraren ska kunna lämna information när kommunen 
begär det. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur upp-
draget utförs. Nämnden ska i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. 
Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som inte 
strider mot lag eller annan författning. Den information som utföraren lämnar till 
Uddevalla kommun ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag (2018:558) om 
företagshemligheter  
 
Meddelarfrihet för anställda  

Varje nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig att utföraren i sin verksamhet 
uppfyller kraven i lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 
Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 
Vuxenutbildningen 
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Plan för uppföljning av verksamhet som utförs av privat utförare på 
uppdrag av barn och utbildningsnämnden – 2021  

•Sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar. 
När det gäller upphandlad verksamhet inom skolväsendet har nämnden ett upp-
följningsansvar när det gäller viss utbildning inom vuxenutbildningens ansvarsområde.  

• Verksamhet som ska följas upp.  
Inom vuxenutbildningens ansvarsområde ska följande utbildningar/avtal följas upp:  

 En upphandling av grundläggande och gymnasiala allmänna utbildningar på 
distans 

 Åtta direktupphandlingar inom YH, upphandlingar av lärare inom YH-kurser 
 Två direktupphandlingar gällande truckutbildning 

• Former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, verksamhetsupp-
följning, avtalsuppföljning, individuppföljning etc) 
 
Samtliga avtal följs upp kontinuerligt. Det som följs upp är om alla krav i för-
frågningsunderlagen och avtalen följs (verksamhetsuppföljning och avtalsuppföljning). 
 
Upphandlingarna gällande truckutbildning innehåller krav som enkelt kan följas upp i 
ja/nej form – antingen följs kraven eller inte.   
 
Gällande avtalet om kurser på distans så finns det beskrivet i avtalet att samverkan ska 
ske om rutiner och att detta ska ske kontinuerligt. Alla studieresultat ska rapporteras till 
vuxenutbildningen enligt rutiner, och distansföretaget ska följa kommunens modell för 
kvalitetsarbete vilket innebär att resultatet ska analyseras och åtgärder ska vidtas vid 
behov.  
 
I direktupphandlingarna av lärarkonsulter beskrivs uppdragen, att läraren är ansvarig för 
kvaliteten i kursen, krav på pedagogisk erfarenhet och referensuppdrag ska lämnas i 
anbudet. Kvaliteten följs löpande upp, genom veckovisa kursmöten, brukarenkäten samt 
att utbildningsledare observerar/deltar på många lektioner och återrapporterar till rektor. 
 

 • Ansvarig för att genomföra uppföljningarna.  
Verksamhetschef, vuxenutbildningen 
 

• Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat resultat av 
tidigare uppföljningar).  
Genomförs vid behov.  

• Tidplan.  
Två gånger per år för avtal som löper under en längre tid.  
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För avtal som gäller under en kortare period ska beställare och utförare besluta tid för 
avtalsuppföljning i samband med avtalets början.  
 

• Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet).   
Till nämnd: genom en sammanfattande årlig beskrivning av resultat  
Till utförare: genom en sammanfattande beskrivning av resultat två gånger per år och i 
samband med avtalets slut 
Till allmänhet: genom publicering på kommunens hemsida 
 

Till uppsiktsmöte - Resultaten av föregående års genomförda uppföljningar ska 
presenteras utifrån följande punkter:  
• Graden av uppfyllelse utifrån i avtal fastställda mål och riktlinjer.  
• Utvärdering av levererad tjänst.  
• Efterlevande av avtalet, inkluderat uppfyllande av uppdragsbeskrivningar, 
godkännanden och tillstånd för uppdraget.  
 
Utöver den redovisning som görs inom årscykeln för nämndernas planeringsprocess ska 
kommunen löpande redovisa resultat av lokala och nationella uppföljningar. Huvud-
sakligen ska redovisning göras på kommunens hemsida. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 148 Dnr BUN 2021/00013 13 

Information om status Covid-19 samt vaccinering av 12-15 
åringar  
Sammanfattning 

Information om status Covid-19 samt om vaccinering av 12-15-åringar lämnas. 
  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna. 
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Handläggare 

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

 

Information om status Covid-19 samt vaccinering av 12-15 

åringar  

 

Information om status Covid-19 samt om vaccinering av 12-15-åringar lämnas. 
 
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 150 Dnr BUN 2021/00819 14 

Information om Barn och utbildningsnämndens uppdrag 
avseende språkplan (Integration 2030) 
Sammanfattning 

Information om Barn och utbildningsnämndens uppdrag avseende språkplan lämnas. 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna  
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Handläggare 

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

 

Information om Barn och utbildningsnämndens uppdrag 

avseende språkplan  

Sammanfattning 

Information om Barn och utbildningsnämndens uppdrag avseende språkplan lämnas.  
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 151 Dnr BUN 307498  15 

Information om Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ 
och diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som 
känner sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till 
Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - 
vårterminen 2021  
Sammanfattning 

Information om Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och diskriminerings-
lagen till huvudman - barn/elever som känner sig kränkta/diskriminerade samt 
anmälningsärenden till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - 
vårterminen 2021 lämnas. 
  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 152 Dnr BUN 2021/00792 16 

Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 
sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- 
och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - vårterminen 
2021 
Sammanfattning 

I 6 kap skollagen och i 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 2021 som följs upp och analyseras.  
 
Även terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen, Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) och Barn- och elevombudet (BEO) redovisas.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 
anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till Barn- och elevombudet 
och Skolinspektionen för vårterminen 2021  
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 

diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 

sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- 

och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - vårterminen 

2021 

Sammanfattning 

I 6 kap skollagen och i 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 2021 som följs upp och analyseras.  
 
Även terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen, Diskriminerings-
ombudsmannen (DO) och Barn- och elevombudet (BEO) redovisas.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22 
 

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 
och Skolinspektionen för vårterminen 2021  
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Ärendebeskrivning 

I 6 kap skollagen och i 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 2021 som följs upp och analyseras.  
 
Även terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen. Diskrimineringsombuds-
mannen (DO) 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 be-
tala 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.   
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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 diskrimin-
eringslagen. Det är inget som hindrar att detta sker i samma dokument.  
 
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.  

Åtgärder under vårterminen 2021 
Som en punkt i internkontrollplanen kvarstår uppföljning av arbetet med planen mot 
diskriminering och kränkande behandling en gång om året. Ansvarig utredare har under 
våren 2021 haft dialog med flera enskilda rektorer, elevhälsopersonal samt 
kvalitétsutvecklare om frågor som berör återkopplingen av arbetet med planerna mot 
diskriminering och kränkande behandling i respektive verksamhetsform. Under våren 
2021 utsågs en arbetsgrupp bestående av ansvarig utredare, elevhälsopersonal i 
grundskolan, rektorsrepresentanter grundskola, kvalitétsutvecklare i grundskolan och 
enhetschef för elevhälsan i grundskolan som tillsammans har tagit fram nya 
kartläggningsfrågor för arbetet med diskriminering och kränkande behandling i 
grundskolan och grundsärskolan. Det bakomliggande syftet till denna förändring av 
kartläggningsfrågor i grundskolan och grundsärskolan är att skapa likvärdighet i detta 
arbete mellan skolorna samt att säkerställa att kartläggningen av diskriminering och 
kränkande behandling inbegriper hela området för att i sin tur underlätta arbetet med att 
ta fram effektiva förebyggande åtgärder mot diskriminering och kränkande behandling. 
 
En ny kontroll av enheternas planer mot diskriminering och kränkande behandling 
kommer genomföras under hösten 2021 för att återigen kontrollera om enheternas 
planer överensstämmer med skollagens krav. Resultatet av kontrollen kommer att 
redovisades vid barn och utbildningsnämnden i slutet av 2021. På liknande sätt som 
tidigare kommer varje rektor som skickat in en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling få personlig återkoppling via mail med förslag på förbättringar och 
utvecklingsområden. Verksamhetsansvarig eller närmsta chef kommer också få ta del av 
samma återkoppling för de rektorer som de ansvarar för.     

Statistik  
Nedan lämnas en redogörelse över antalet anmälda utredningar till huvudmannen. Re-
dogörelsen omfattar statistik både från senaste uppföljningen (höstterminen 2020) och 
innevarande uppföljning (vårterminen 2021).  
 
Antal anmälningar per verksamhetsform inklusive antal från föregående uppföljning:  
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Höstterminen 2020 Totalt antal 
802  

Vårterminen 2021 Totalt antal 
1173 

Förskola 20  Förskola 33 
Pedagogisk omsorg 0  Pedagogisk omsorg 0 
Grundskola/grundsärskola 751  Grundskola/grundsärskola 1127 
Gymnasieskolan/gymnasie-
särskolan 

31  Gymnasieskolan/gymnasie-
särskolan 

9 

Vuxenutbildningen 0  Vuxenutbildningen 4 
    
Per skola/enhet  Per skola/enhet  
Bokenäs 17  Bokenäs 91 
Hogstorp 7  Hogstorp 14 
Källdal F-3 20  Källdal F-3 19 
Källdal 4-6 38  Källdal 4-6 22 
Norgården F-6 30  Norgården F-6 24 
Norgården 7-9 30  Norgården 7-9 26 
Sandersdal  10  Sandersdal  47 
Norrskolan 37  Norrskolan 61 
Äsperöd F-6 43  Äsperöd F-6 67 
Sommarhemmet 7-9 42  Sommarhemmet 7-9 18 
Sommarhemmet F-6 93  Sommarhemmet F-6 133 
Sommarhemmet grundsär 2  Sommarhemmet grundsär 3 
Dalaberg 87  Dalaberg 164 
Ramneröd 6-9 8  Ramneröd 6-9 4 
Ramneröd F-5 2  Ramneröd F-5 2 
Ljungskile F-3 17  Ljungskile F-3 32 
Ljungskile 4-6 24  Ljungskile 4-6 45 
Hovhult 38  Hovhult 73 
Lane Ryr 21  Lane Ryr 39 
Forshälla 51  Forshälla 68 
Väster 6-7 30  Väster 6-7 33 
Väster 8-9 4  Väster 8-9 2 
Unneröd 75  Unneröd 118 
Stråket  1  Stråket  1 
Linnéaskolan 15  Linnéaskolan 11 
Källan  9  Källan  7 
Källdals grundsärskola  0 Källdals grundsärskola  3 
Totalt  751  Totalt  1127 
    
Gymnasiet  Gymnasiet  
Akademi Sinclair 8  Akademi Sinclair 0 
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Agneberg 9  Agneberg 6 
Östrabo yrkes 9  Östrabo yrkes 1 
Östrabo 1 5  Östrabo 1 2 
Gymnasiesär 0  Gymnasiesär 0 
Margretegärde IM 0  Margretegärde IM 0 
Totalt  31  Totalt  9 
    
Förskola  Förskola  
Hälle förskola 0  Hälle förskola 0 
Skogslyckans förskola 3  Skogslyckans förskola 1 
Forshälla förskola  2  Forshälla förskola  0 
Skansens förskola  3  Skansens förskola  10 
Kreatörens förskola  1  Kreatörens förskola  1 
Myntets förskola  2  Myntets förskola  4 
Norgårdens förskola  0  Norgårdens förskola  0 
Sundsstrands förskola 0   Sundsstrands förskola  10 
Dalabergs förskola 6  Dalabergs förskola  0 
Jakobsbergs förskola 1  Jakobsbergs förskola  1 
Äsperöds förskola 0  Äsperöds förskola  1 
Herrestads förskola  2  Herrestads förskola  3 
Blekets förskola  0  Blekets förskola  0 
Bokenäs förskola  0  Bokenäs förskola  0 
Hogstorps förskola  0  Hogstorps förskola  0 
Hovhults förskola  0  Hovhults förskola  0 
Hönsebergets förskola  0  Hönsebergets förskola  0 
Kärrs förskola  0  Kärrs förskola  0 
Lane-Ryrs förskola  0  Lane-Ryrs förskola  0 
Linets förskola  0  Linets förskola  2 
Parkens förskola  0  Parkens förskola  0 
Rosenhälls förskola  0  Rosenhälls förskola  0 
Söndagsvägens förskola  0  Söndagsvägenens förskola  0 
Ängabo förskola  0  Ängabo förskola  0 
Totalt 20  Totalt  33 

 

Antal anmälningar 
Som framgår ovan har antalet anmälningar ökat något. Vid vissa enheter har antalet 
anmälningar ökat markant, medan det vid vissa enheter minskat något. Fördelningen 
mellan de olika verksamhetsformerna är densamma som tidigare uppföljningar.  
 
Synpunkter från rektorer där antalet anmälningar ökat:  
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- Vid absoluta majoriteten av kränkningar är den kränkande parten elev med NPF, 
språkstörning eller sociala svårigheter.  

- Organisationens ekonomiska förutsättningar att stödja dessa elevers behov har 
försämrats med minskande tilläggsbelopp och därtill antal stödpersoner, 
minskande utrymme för fritidspersonal med färre inskrivna på fritids och ökad 
undervisningstid för lärare. Sammantaget har detta medfört att konsekvenserna 
eskalerar då den aktuella elevgruppens behov inte kan förebyggas och bemötas 
som tidigare. 

- Personalen har ökat sin medvetenhet och kunskap om kränkningar, trakasserier 
och diskriminering genom regelbunden uppföljning av händelser på APT:er med 
case-diskussioner. Även trygghetsgruppens arbete har mer fokus på detta.  

- Förenklad hantering genom digital anmälan och utredning. 
- Medvetet och systematiskt arbete kring hanteringen  

Anmälningar till Skolinspektionen, Diskriminerings-
ombudsmannen och Barn – och elevombudet 
Antalet anmälningar har under vårterminen 2021 ökat något och uppgår till 8 st. Mot-
svarande antal höstterminen 2020 var 5 st. 
 
Skolinspektionen  
1748 Östrabo Yrkes  
Ärendet rör elevs rätt till stöd. Skolinspektionen lämnade över anmälan till Uddevalla 
kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella åtgärder. Svar har skickats 
till vårdnadshavare med kopia till Skolinspektionen.  
 
Ärendet är avslutat.  
 
2104 Västerskolan 6-7  
Ärendet gäller nekande av språkbyte samt kränkande behandling av personal samt 
annan elev. Skolinspektionen ansåg inte att uppgifterna om kränkning var tillräckligt 
precisa varför dessa inte utreddes. Klagomålet om språkbyte lämnades över till 
kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella åtgärder. Kommunen 
framförde att denna fråga redan var hanterad eftersom skolan mottagit klagomålet 
tidigare och utrett det och att anmälan därför borde avskrivas. Inspektionen valde dock 
att inte ändra sitt beslut.  
 
Svar har skickats till vårdnadshavare med kopia till Skolinspektionen.  
 
Ärendet är avslutat. 
 
1550 Norgårdenskolan F-6  
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Ärendet rör elevs behov av stöd och särskilts stöd samt uppgifter om kränkande 
behandling. Skolinspektionen begärde in yttrande från huvudmannen som har skickats 
in. 
Inspektionen bedömer i sitt beslut att personal brutit mot bestämmelsen att inte utsätta 
elever för kränkande behandling. Ärendet överlämnades till BEO för bedömning av 
eventuellt skadestånd.  
 
En anmärkning beslutades på grund av brister i anmälningsskyldigheten från personal 
till rektor vad gäller upplevd kränkning.  
 
 
Ärendet är avslutat hos inspektionen.    
 
2695 Norgårdenskolan 7-9 
Ärendet rör elevs rätt till stöd. Skolinspektionen lämnade över anmälan till Uddevalla 
kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella åtgärder. Svar har skickats 
till vårdnadshavare med kopia till Skolinspektionen.  
 
Ärendet är avslutat   
 
2639 Dalabergsskolan (Källan) 
Ärendet gäller elevs rätt till stöd. Skolinspektionen begärde in yttrande från 
huvudmannen och förelagt kommunen att vidta åtgärder.   
 
Ärendet är pågående.  
 
3140 Norgårdenskolan 7-9  
Ärendet rör brister i arbetet med särskilt stöd. Skolinspektionen lämnade över anmälan 
till Uddevalla kommuns klagomålshantering för utredning och eventuella åtgärder. Svar 
har skickats till klagande med kopia till Skolinspektionen. 
 
Ärendet är avslutat 
 
Barn- och elevombudet  
1874 Bokenäs skola  
Ärendet rör kränkande behandling. Barn- och elevombudet begärde in yttrande från 
huvudmannen som har skickats in. BEO kom fram till att huvudmannen brustit i 
skyldigheten att motverka kränkande behandling, men eftersom åtgärder vidtagits så 
avstod BEO från ingripanden.     
 
Ärendet är avslutat. 
 
1980 Bokenäs skola  
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Ärendet rör kränkande behandling. Barn- och elevombudet begärde in yttrande från 
huvudmannen som har skickats in    
 
BEO konstaterade att huvudmannen inte brutit mot bestämmelserna i skollagen.  
 
Ärendet är avslutat. 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 
Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 
Samtliga verksamhetskontor 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr BUN 2021/00014 17 

Information - Förvaltningschef 2021-10-21 
Sammanfattning 

1. Svar på frågor från ledamot Veronica Vendel (S) gällande arbetet med elever 
med NPF-diagnos   

 

Beslutsunderlag 

Frågor från ledamot Veronica Vendel (S) gällande arbetet med elever med NPF-
diagnos   
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna.  
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Handläggare 

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

 

Information - Förvaltningschef 2021 

Sammanfattning  

1. Svar på frågor från ledamot Veronica Vendel (S) gällande arbetet med elever 
med NPF-diagnos   
 

Beslutsunderlag 

Frågor från ledamot Veronica Vendel (S) gällande arbetet med elever med NPF-diagnos   
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 
 



 

Veronica Vendel (S) frågor till barn och utbildningsförvaltningens 

F.C.  skriftligt svar önskas till nämnden den 21/10.  

Barn som är utredda och fått en diagnos inom NPF spektrat, får skolorna oftast information  på 
vilket behov av stöd och hjälp barnen och ungdomarna behöver för att klara studierna i skolan.  
De barnen jag tänker på är de med språk störningar, dyslexi, Adhd, och autism, det vi i dagligt tal 
kalla NPF- diagnoser.  
Det bästa för dessa barn och ungdomar är att de får kontinuerligt stöd över hela skolåret.  

Mina frågor till förvaltningen är:  
1. Fungerar inte hjälpen under ordinarie tid fullt ut, eftersom vi behöver erbjuda lovstudier? Detta 

innebär innebär att dessa barn som redan har det svårt i skolan inte får samma möjlighet till vila 
som övriga  barn i samma skola. Är det rimligt att barnen och ungdomarna skall klara av att ta 
igen 4-5 st ämnen på 4-6 veckor (sommarskola) när skolorna har ett helt läsår på sig att ge 
barnen den utbildningen de har rätt till?  

2. Är det obligatoriskt att alla lärare i Uddevalla kommun utbildas och har tillräckligt med 
kunskap i bemötande och pedagogik för barn och ungdomar med NPF-diagnoser?  

3. Har elevhälsan tillräckligt med personal och kunskap för att hjälpa och stödja våra elever med 
NPF diagnoser?  

4. För att lyckas med goda studie resultat för barn med NPF diagnoser krävs det att vi har lärare 
som kan bemöta och skapa en bra och trygg relation till eleverna och att lärarna även har en god 
och förutbestämd  pedagogik i sitt lärande. Utan detta kommer vi aldrig att tillgodose barnens 
rätt till utbildning. Om inget görs riskerar vi deras framtidstro och utsikter. Vi medverkar till att 
forma barn som riskerar psykisk ohälsa, vilket kan få svåra konsekvenser genom livet.  

5. Vilket ansvar kan vi ta för att leva upp till barnkonventionen och följa lagen om alla barns rätt 
till utbildning? Enl. Attentions senaste skolenkät 2021 visar det att  barn med NPF har en stor 
oro inför terminsstarterna. Av de 5500 svarande , visar att 65% av dessa elever har en stor eller 
ganska stor oro inför terminsstarten. För föräldrarna är siffran 75%. Enligt Autism och 
Aspergerförbundets skolenkät (2020) avslöjas det att det är 57% av dessa barn som inte nådde 
gymnasiebehörighet. Utbildningskulden för dessa barn är enorm, och kommer öka ytterligare 
p.g.a pandemin. Attention enkät från maj 2020, visar att närmare 80% av elever med NPF 
påverkas negativt av pandemin. (Debattartikel skolvärden 29/9 2020.)  

Attention är ett förbund som sprider kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). 
Just nu pågår en kampanj ”skolupproret” för att förbättra förutsättningarna för barn och unga med 
NPF att få sin rätt till utbildning.  

Vänligen Veronica Vendel (S) Ledamot Barn och Utbildningsnämnden.  



Jag har kopierat en sammanfattning av rapporten, som jag rekommenderar att ni även läser i sin 
heltid.  

”Alarmerande resultat från rapporten 
Det finns flertalet siffror i enkäten som är anmärkningsvärda. Nedan har vi valt ut några av de 
frågor som är mest talande för hur pass illa många elever med NPF har det i skolan idag. 
•   Möts av bristande kunskap om NPF i skolan (67%) 
•   Får inte det stöd och anpassningar som eleven behöver och har rätt till (73%) 
•   Plågas av en stökig miljö i skolan (52%) 
•   Är, eller har varit utsatt för mobbing i skolan (28%) 
•   Får sänkt självkänsla av skolan (78%) 
•   Upplever psykisk ohälsa p.ga skolan (68%) 
•   Vill inte gå till skolan (64%) 
•   Har hög skolfrånvaro (48%) 
•   Skola har inte en utarbetad plan för att få tillbaka eleven på heltid (75%) 
•   Föräldrar upplever en sämre psykiska hälsa p.g a att det inte fungera i skolan (71%) 
•   Föräldrar har gått ner i arbetstid för att kunna stödja barnet i skolan (42%) 
•
Attentions förslag på förändring. 
– Resultatet i enkäten är en väckarklocka för hela skolsverige om att förändring är nödvändig. I 
slutet av rapporten lämnar vi nedanstående förslag som om de genomförs radikalt kan förbättra 
skolsituationen för väldigt många elever, säger Attentions ordförande Anki Sandberg. 
•   Fördjupad kunskap om NPF till alla lärare, även dem som redan genomgått sin 

lärarutbildning. 
•   Dags för skolan att ge varje elev med NPF det stöd hen har rätt att få. Skolan ska ta ett 

stort ansvar för att så tidigt som möjligt upptäcka NPF-problematik och sätta in nödvändiga 
åtgärder. 

•   Elevhälsan ska ges tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sitt uppdrag att främja, 
förebygga och stödja elevernas utveckling. 

•   En utarbetad strategi för hur övergångar mellan de olika stadierna sker på ett tryggt 
och säkert sätt för både elever och deras föräldrar. 

•   Skolan bör ta ett större ansvar för den sociala interaktionen utanför klassrumsmiljön. 
Även i högre årskurser. En satsning med fokus på mobbing och elever med NPF bör initieras. 

•   Bättre samverkan mellan BUP och skola och andra aktörer. 
•   Bättre samordning inom skolan. Föräldrarna ska inte behöva dra det lasset också. 
•   Stor satsning på psykisk ohälsa och skolfrånvaro. Varenda skola bör ha en plan för hur 

de får tillbaka elever som har hög frånvaro från skolan. 
•   Skolan ska samverka med elev och vårdnadshavare och se dem som viktiga resurser i 

arbetet med att anpassa skolan efter elevens förutsättningar. 
•   Att skolhuvudmännen tillsätter de resurser och ger de förutsättningar som krävs för att 

få leva upp till de rättigheter som uppställs i skollagen och övriga regelverk.” 
•   Läs skolrapporten i sin helhet

https://attention.se/wp-content/uploads/2021/08/2.a4_attention_rapport_skolan2021.pdf
https://issuu.com/familjelyftet/docs/2.a4_attention_rapport_skolan2021


 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr BUN 2021/00028 18 

Information om aktuella inspektionsärenden 2021-10-21 
Sammanfattning 

Information om aktuella inspektionsärenden lämnas. 
 

Beslutsunderlag 

Lista över inspektionsärenden  
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna  
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2021-10-08 Dnr BUN 2021/00028 

  
 

Handläggare 

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

 

Information om aktuella inspektionsärenden 2021-10-21 

Sammanfattning 

Information om aktuella inspektionsärenden lämnas. 
  

Beslutsunderlag 

Lista över inspektionsärenden ´ 
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  
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Barn och utbildning 

 
 

Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 
0522-69 70 94 

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

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2021 

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen. Beslut att överlämna 
anmälan mot Uddevalla Gymnasieskola till 
Uddevalla Kommun Öbo Y (BUN 
2021/00276) 

2021-03-12 – Beslut att lämna 
över till Uddevalla kommuns 
klagomålshantering 
2021-04-06 – Komplettering 
från vårdnadshavare 

2021-05-03 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2021-04-16 – Svar till anmälare  

Skolinspektionen 2021:2104 Beslut att 
överlämna anmälan mot Västerskolan 6-7 till 
kommunens klagomålshantering (BUN 
2021/00320) 

2021-04-13 – Beslut att 
överlämna klagomålet inkommit 

2021-04-23 – Beslut från 
Skolinspektionen efter begäran 
om omprövning  

2021-04-23 – svar till anmälare  

Skolinspektionen 2021:1550 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan mot 
Norgårdenskolan F-6 (BUN 2021/00351) 

2021-04-19 – Begäran om 
yttrande inkom 
2021-05-06 – Svar till 
Skolinspektionen 
2021-05-26 Kompletterande svar 
inskickat 
2021-05-17 – Begäran om 
komplettering inkommen 

2021-06-22 Beslut att avsluta 
ärendet  

2021-05-28 – Ytterligare 
kompletterande svar inskickat  

Skolinspektionen 2021:2695 Beslut att 
överlämna del av anmälan mot 
Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 

2021-04-21 – Beslut att 
överlämna anmälan till 
kommunens klagomålshantering  

2021-06-14 Uppföljning av 
Skolinspektionens beslut samt 
avslutande av ärenden   

2021-06-10 Kompletterande svar  
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(BUN 2021/00365) 
 
 

2021-04-26 Svar till 
vårdnadshavare  
2021-06-04 – Begäran om 
komplettering 

Skolinspektionen 2021:2639 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Dalabergsskolan (BUN 2021/00367) 
 

2021-04-23 – Begäran om 
yttrande inkom 
2021-06-04 Beslut att 
Skolinspektionen inte prövar 
ärendet 
2021-06-04 Mail att återuppta 
ärendet 

2021-09-02 Beslut om 
föreläggande. Svar senast 26 
november 2021 

2021-05-25 Svar inskickat till 
Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2021:3140 Beslut att 
överlämna anmälan avseende 
Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 
(BUN 2021/00393) 

 2021-05-06 – Beslut att 
överlämna anmälan till 
kommunens klagomålshantering  

2021-05-31 – Svar till 
vårdnadshavare  

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

Begäran om yttrande från Barn- och 
elevombudet i ärende 2021:1874, Bokenäs 
skola (BUN 2021/00310) 

2021-04-08 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2021-05-24 Svar inskickat till 
BEO 
2021-05-31 Begäran om 
komplettering inkommen 

2021-07-16 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2021-06-01 Komplettering 
inskickad till BEO  
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Begäran från Barn- och elevombudet om 
yttrande i 2021:1980, Bokenäs skola (BUN 
2021/00311) 

2021-04-08 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2021-05-24 Svar inskickat till 
BEO 
2021-05-28 Begäran om 
komplettering inkommen 

2021-07-16 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2021-06-01 Komplettering 
inskickad till BEO 

Övriga myndigheter  
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Begäran om upplysningar och yttrande till JO 
i dnr 7415-2020 (BUN 2021/00285) 

 2021-03-25 – Begäran om 
upplysningar och yttrande 
inkommen 

2021-05-04 – yttrande skickas  

Skolinspektionens granskning av 
gymnasieskolors fjärr- och 
distansundervisning under våren 2021 
Uddevalla gymnasieskolan Östrabo yrkes 
(BUN 2021/00349) 

2021-03-29 Informationsbrev 
gälande granskningen  
2021-04-15 Tjänsteanteckning 
efter intervjuer 

2021-04-21 Skriftlig 
återkoppling  

2021-04-16 Svar på 
tjänsteanteckning  

2021:1666 Skolinspektionens granskning av 
gymnasieskolors fjärr- och 
distansundervisning under våren 2021 
Uddevalla gymnasieskola Agneberg (BUN 
2021/00421) 

2021-03-31 Informationsbrev 
gälande granskningen  
2021-05-11 Tjänsteanteckning 
efter intervjuer  

2021-05-18 Skriftlig 
återkoppling  

2021-05-17 Svar på 
tjänsteanteckning  

Skolinspektionens granskning av Uddevalla 
gymnasieskolas lovskola juni 2021 

2021-06-10 – Informationsbrev 
gällande granskning  

2021-06-29 Skriftlig 
återkoppling  

2021-06-22 Rektor svar på 
tjänsteanteckning  
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Pågående ärenden – myndigheter 2020 

2021:2031 (BUN 2021/00564) 2021-06-22 Tjänsteanteckning 
efter intervju  

Diskrimineringsombudsmannen TIL 
2021/114 begäran om yttrande gällande 
Dalabergsskolan (BUN 2021/00747) 

 2021-09-02 Begäran inkommen  Yttrande inskickat 2021-09-29 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 
2021/113 begäran om yttrande gällande 
Uddevalla vuxenutbildning (BUN 
2021/00748) 

 2021-09-03 Begäran inkommen  Yttrande inskickat 2021-09-14 

Skolinspektionens riktade tillsyn 2021:5669 
Uddevalla kommuns arbete med det 
kommunala aktivitetsansvaret 

 2021-10-06 – Information om 
riktad tillsyn inkommen  

 

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2019:10114 Begäran om 
yttrande med anledning av ärende om 
förutsättningar för anmälan till Lärarnas 
ansvarsnämnd (BUN 2020/00159) 

2020-01-27 – Begäran om 
yttrande inkommen  
2020-01-31 – Rektors yttrande 
skickat 

Beslut är fattat men pga. 
sekretess skickas inte beslutet till 
huvudmannen. 

Kompletterande svar från rektor 
2020-06-23 

Skolinspektionen 2020:453 Beslut att 
överlämna anmälan mot Västerskolan 8-9 till 

 2020-02-05 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 

2020-02-18 – Svar på 
klagomålet skickas 
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Uddevalla kommun (BUN 2020/00201) anmälan till Uddevalla kommun 
Skolinspektionen 2020:1733 - Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Forshällaskolan i Uddevalla kommun (BUN 
2020/00315) 

2020-02-27 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2020-03-25 – yttrande inskickat 
2020-05-04 – Begäran om 
komplettering svar senast 14 
maj 
2020-05-12 – Komplettering 
inskickad 
2020-10-16 Begäran om 
komplettering 
2020-10-27 – Komplettering 
inskickad 
2020-11-24 – Beslut om 
föreläggande – svar senast den 
19 februari 2021   
2021-02-22 svar på föreläggande 
inskickat 
2021-03-18 – Begäran om 
komplettering inkommen 

2021-04-16 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2021-04-08 Komplettering 
inskickad  

Skolinspektionen 2020:1185 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan mot 
Agnebergsgymnasiet i Uddevalla kommun 

2020-03-04 – Begäran om 
yttrande inkommen 

2021-06-29 Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-03-25 – Yttrande inskickat  
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(BUN 2020/00329) 
Skolinspektionen 2020:3173 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Uddevalla kommun gällande utbetalning av 
bidragsbelopp (BUN 2020/00617) 

2020-04-30 – Begäran om 
yttrande inkommen Svar senast 
25 maj 

2021-02-08 – Beslut att avsluta 
ärendet 

2020-05-20 – Yttrande inskickad 

Skolinspektionen 2020:5786 Beslut att 
överlämna anmälan gällande 
Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 
(BUN 2020/01018) 
 

2020-09-16 Beslut att lämna 
över anmälan till Uddevalla 
kommun 
2020-11-10 – Yttrande från 
vårdnadshavare över barn och 
utbildnings svar 

2020-12-08 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-10-12 – Svar skickat  

Skolinspektionen 2020:4549 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Västerskolan 8-9 (Källan) i Uddevalla 
kommun (BUN 2020/01123) 

2020-10-26 – Begäran om 
yttrande senast 13 november 
2020-11-27 – Yttrande skickas 
2021-02-03 – Beslut om 
föreläggande – svar senast den 
2 april. 

2021-05-25 – Uppföljning av 
beslut – avslutat ärendet  

2021-04-02 Svar på föreläggas 
skickas  

Skolinspektionen 2020:7383 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Källdalsskolan i Uddevalla kommun (BUN 
2020/01124) 

2020-10-27 – Begäran om 
yttrande senast 16 november 

2020-12-17 – Beslut att avsluta 
ärendet.  

2020-11-16 – Yttrande skickas  

Barn och elevombudet enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 
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Barn- och elevombudet 2020:2553 - Begäran 
om yttrande till anmälan om kränkande 
behandling vid Västerskolan (BUN 
2020/00458)  

2020-04-03 – Begäran om 
yttrande – svar senast 30 april 
2020-04-30 svar skickas 
2020-06-11 – Begäran om 
komplettering 
2020-06-23 – kompletterande 
svar skickas 
2020-07-10 – Skrivelse från 
vårdnadshavare  
2020-07-15 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 30 
oktober 
2020-10-30 Svar skickas 
2020-11-06 – Begäran om 
komplettering senast 18 
november 

2020-12-14 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-11-17 – Kompletterande 
svar skickas  

Övriga myndigheter  
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2020:2273 - Begäran om 
yttrande avseende undantag från skolplikten 
m.m. i Uddevalla kommun (BUN 
2020/00336) 

2020-03-06 – Begäran 
inkommen 
2020-03-18 handlingar skickade 
2020-06-12 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 30 

2020-12-14 – Beslut om att 
avsluta tillsynen  

2020-11-16 – Yttrande skickas  
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oktober anstånd till 16 
november 
 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020/39 
Begäran om yttrande gällande anmälan 
Norgårdenskolan 7-9 (BUN 2020/00746) 

2020-05-29 – Begäran om 
yttrande inkommen Svar senast 
12 juni 

2021-05-11 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-06-01 – Svar till DO 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020/59 
Begäran om yttrande gällande Anmälan mot 
Norgårdenskolan 7-9 (BUN 2020/01182) 

2020-11-23 – Begäran om 
yttrande inkommen Svar senast 
8 december 

2021-03-16 – DO beslutar att 
avsluta ärendet – utredningen 
fortsätter i ärende TIL 2020/39 

2020-12-15 Svar till DO 

Skolinspektionens tematiska 
kvalitetsgranskning av rektors arbete med 
läraravlastande tjänster i grundskolans 
årskurser 7-9 (BUN 2020/01252)  

2020-12-09 – Informationsbrev 
om kvalitetsgranskningen 
inkommen 
2020-12-15 – Begäran om 
information 
2021-01-21 – Protokoll för 
faktagranskning 
2021-01-25 – Rektors 
synpunkter på protokoll skickas 
in 
2021-03-08 – Skolinspektionens 
beslut om föreläggande – Svar 
senast 2021-09-08 

Uppföljningsbeslut inkommit 
2021-09-21 – Granskningen 
avslutad 

2021-09-07 
Redovisningsformulär skickas 
till Skolinspektionen  



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 Dnr BUN 2021/00012 19 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-10-21 
Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-09-10-
2021-10-08 
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen   
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Handläggare 

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

 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-09-10-
2021-10-08 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen   

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
09-10 

IN Skolinspek-
tionen  

Skolinspektionens beslut gällande Ansökan om 
godkännande som huvudman för grundskola Nordic 
International School AB 

2021/0
0147 

2021-
09-14 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-06-16 § 
176, Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-
09-08 § 160 BUN avrapportering 2021 av 
Kommunfullmäktiges uppdrag 

2021/0
0379 

2021-
09-14 

IN Kommun-
fullmäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-08 § 
166, Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-08-
25 § 200 samt tjänsteskrivelse  Upphävande av 
kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska 
renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform 

2021/0
0394 

2021-
09-14 

IN Kommun-
fullmäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-08 § 
165 Revidering av personalpolicyn för Uddevalla 
kommun samt personalpolicy för Uddevalla 
kommun 

2021/0
0779 

2021-
09-14 

IN Kommun-
fullmäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-09-08 § 
163 Plan Välfärd 2030 med strategiska dokument 
och Bilaga till Plan Välfärd 2030  

2020/0
1075 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(3) 

2021-10-08 Dnr BUN 2021/00012 

  
 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
09-16 

IN Skolinspek-
tionen 

Skolinspektionens beslut 2021-1186 IM ansökan om 
att bedriva distansundervisning som särskilt stöd 

2021/0
0123 

2021-
09-17 

IN Skolinspek-
tionen 

Svar på Återkallelse av ansökningar gällande 
distansundervisning som särskilt stöd 

2021/0
0123 

2021-
09-20 

IN Skolinspek-
tionen  

2021-1672 Skolinspektionens beslut ansökan om 
distansundervisning Källdalsskolans grundsärskola, 
Västerskolan 8-9, 
Västerskolan 6-7, 
Stråkets grundsärskola, 
Ramnerödsskolan 7-9, 
Norgårdenskolan 7-9, 
Linneaskolan, 
Sommarhemsskolan 7-9, 
Sommarhemskolans grundsärskolan Lagunen 7-9 

2021/0
0123 

2021-
09-21 

IN Skolinspek-
tionen 

Uppföljningsbeslut efter kvalitetsgranskning av 
rektor arbete med läraravlastande tjänster vid  
Norgårdenskolan 7-9 

2020/0
1252 

2021-
09-22 

IN Migrations-
verket 

Avvisad ansökan om ersättning för asylsökande barn 
i förskolan ht 2020. Migrationsverkets diarienummer 
733-2021-17947 
733-2021-17948 
733-2021-17950 
733-2021-17951 
733-2021-17952 
733-2021-17953 
733-2021-17954 
733-2021-17955 
733-2021-17956 
733-2021-17957 
733-2021-17958 
733-2021-17959 
733-2021-17960 

2021/0
0257 

2021-
09-24 

IN IVO Meddelande om tillsyn på elevboende Malögården 2021/0
0798 

2021-
09-24 

IN Förvaltnings-
rätten i GBG 

Dom från förvaltningsrätten i Göteborg avseende 
mål 8436-21 beslut om tilläggsbelopp Fridaskolorna 
AB 

2021/0
0659 

2021-
09-24 

IN Förvaltningsr
ätten i GBG  

Dom från förvaltningsrätten i Göteborg avseende 
mål 8674-21 Beslut tilläggsbelopp Ulna AB 

2021/0
0665 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

3(3) 

2021-10-08 Dnr BUN 2021/00012 

  
 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
09-30 

IN Skolinspek-
tionen 

Skolinspektionens beslut 2021-718 Thorengruppen 
AB ansökan om godkännande för utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB i Munkedals 
kommun 

2021/0
0224 

2021-
09-30 

IN Skolinspek-
tionen 

Skolinspektionens beslut 2021-719 Thorengruppen 
AB ansökan om godkännande för utökning av 
befintlig fristående gymnasieskola vid 
Lärlingsgymnasiet i Sverige i Ale kommun 

2021/0
0225 

2021-
10-01 

IN Skolinspek-
tionen 

Skolinspektionens beslut 2021-747 Ansökan om 
godkännande som huvudman för Hällebergsskolan 
AB 

2021/0
0167 

2021-
10-04 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 
248 Västtrafiks upphandling av trafiktjänster i 
Uddevalla med tillhörande dokument 

2021/0
0493 

2021-
10-04 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 
247 med tjänsteskrivelse Justering av kommunbidrag 
2022 

2021/0
0018 

2021-
10-04 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-09-29 § 
246 med tjänsteskrivelse Justering av kommunbidrag 
2021 

2020/0
0018 

2021-
10-06 

IN Skolinspek-
tionen 

Skolinspektionens riktade tillsyn av Uddevalla 
kommuns arbete med det kommunala 
aktivitetsansvaret 

2021/0
0814 

 
 
 
 
Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 156 Dnr BUN 2021/00002 20 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-10-21 
Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-10-08 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08 
 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-10-08 Dnr BUN 2021/00002 

  
 

Handläggare 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-10-21 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-10-08 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08 
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 157 Dnr BUN 2021/00031 21 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-10-21 
Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
 
Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-09-13, 2021-09-20, 2021-
09-27 och 2021-10-04 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-10-08 Dnr BUN 2021/00031 

  
 

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 2021-10-21 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
 
Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-09-13, 2021-09-20, 2021-
09-27 och 2021-10-04 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08 
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 158 Dnr BUN 2021/00070 22 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-10-21 
Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
 
Under perioden 2021-09-12 – 2021-10-08 har inga anmälningar om långvarig eller 
upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola rapporterats till barn 
och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-10-08 Dnr BUN 2021/00070 

  
 

Handläggare 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2021-10-21 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
 
Under perioden 2021-09-12 – 2021-10-08 har inga anmälningar om långvarig eller 
upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola rapporterats till barn 
och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08 
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 
 
 
 
 
Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 
Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 159 Dnr BUN 2021/00015 23 

Information - Ordförande 2021-10-21 
Sammanfattning 

Information från ordförande 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-09-30 Dnr BUN 2021/00015 

  
 

Handläggare 

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

 

Information - Ordförande 2021-10-21 

Sammanfattning  

1. Information från ordförande  
 

 
 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 



 
 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-10-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 160 Dnr BUN 266962  24 

Övriga frågor 
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