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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
  
Plats och tid Digitalt via Teams, torsdagen den 22 april 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: tisdagen den 27 april 2021
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Föredragningslista Föredragande 

2.  Information till barn och utbildningsnämnd 2021-04-22 
Dnr BUN 2021/00013  
 

1. Status Covid-19  
 
 

2. Barnomsorgskön  
 
 
 

3. Lovskola/Utbildningsskuld  
 
 
 

4. Information om utredning gällande skolstruktur   
 
 
 

5. Information om Skolinspektionens remiss Dnr 2021:507 Ansökan om 
godkännande som huvudman för grundskola Nordic International 
School AB 
 

6. Information från Arbetsmarknadsavdelningen   
 
 
 
 

7. Inspektionsärenden  
 
 

 
 
 
08:30-09:10 
Verksamhetschefer  
 
09:10-09:35 
Verksamhetschef 
förskolan 
 
09:50-10:10 
Verksamhetschef 
gymnasiet  
 
10:10-10:55 
Planeringschef 
Verksamhetsstrateg 
 
10:55-11-25 
Förvaltningschef  
 
 
11:25-11:50 
Avdelningschef 
Arbetsmarknads-
avdelningen  
 
11:50-12:10 
Administrativ chef  
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Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2021-04-22 
Dnr BUN 2021/00014  
 

1. Information om kommunens aktivitetsansvar  
 
 
 

2. Information om det drogförebyggande arbetet 
 
 

 
3. Information om studie- och yrkesverksamheten 

 
 
 

4. Lokalfrågor  
 
 
 

5. Information förvaltningschef  
- Förstelärarorganisationen 
- Uppdrag Ramnerödsskolan 

 
 
 
13:30-13:55 
Rektor och 
ungdomskonsulent  
 
13:55-14:20 
Drogförebyggande 
samordnare  
 
14:35-15:00 
Rektor Studie- och 
yrkesvägledare 
 
15:00-15:30 
Enhetschef 
Samhällsbyggnad  
 
15:30-16:00 
Förvaltningschef  
 
 

4.  Information - Ordförande 2021-04-22 
Dnr BUN 2021/00015  
 

1. Ordföranden informerar  
- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på 

grund av pandemin 
 

Beslutsärenden kl. 13:00-13:30 

 
 
 
16:00-16:15 

5.  Skolinspektionens remiss Dnr 2021:507 Ansökan om godkännande 
som huvudman för grundskola Nordic International School AB 
Dnr BUN 2021/00147   

 

6.  Skolinspektionens remiss Dnr 2021:747 Ansökan om godkännande 
som huvudman för förskoleklass och grundskola Hällebergsskolan AB 
Dnr BUN 2021/00167  
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Föredragningslista Föredragande 

7.  Remiss från Skolinspektionen 2021-719, Thorengruppen AB ansökan 
om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Lärlingsgymnasiet i Sverige i Ale 
kommun 
Dnr BUN 2021/00225  

 

8.  Remiss från Skolinspektionen 2021-718, Thorengruppen AB ansökan 
om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Lärlingsgymnasiet i Sverige AB i 
Munkedals kommun 
Dnr BUN 2021/00224  

 

9.  Hoppet pedagogisk omsorg AB - Ansökan om att starta enskild 
pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun  
Dnr BUN 2020/01295  

 

10.  Kultur och fritidsförvaltningens önskan om remissutlåtande gällande 
Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 
Dnr BUN 2021/00218  

 

11.  Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
upphandling och inköp av varor och tjänster 
Dnr BUN 2021/00230  

 

12.  Förändring av verksamhet Pedagogisk omsorg Herrestad 
Dnr BUN 2021/00305  

 

13.  Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-04-22 
Dnr BUN 2021/00012  

 

14.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-04-22 
Dnr BUN 2021/00002  

 

15.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2021-04-22 
Dnr BUN 2021/00031  

 

16.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2021-04-22 
Dnr BUN 2021/00070  

 

17.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  
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Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive 
gruppledare. 
 
 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 50 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 tisdagen den 27 april 2021 

 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Niklas Moe (M) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 27 april 2021 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 51 Dnr BUN 2021/00013  2 

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-04-22 

 

1. Status Covid-19  

 

2. Barnomsorgskön  

 

3. Lovskola/Utbildningsskuld  

 

4. Information om utredning gällande skolstruktur   

 

5. Information om Skolinspektionens remiss Dnr 2021:507 Ansökan om 

godkännande som huvudman för grundskola Nordic International School AB 

 

6. Information från Arbetsmarknadsavdelningen   

 

7. Inspektionsärenden  

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-04-01 Dnr BUN 2021/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-04-22 

 

1. Status Covid-19  

 

2. Barnomsorgskön  

 

3. Lovskola/Utbildningsskuld  

 

4. Information om utredning gällande skolstruktur   

 

5. Information om Skolinspektionens remiss Dnr 2021:507 Ansökan om 

godkännande som huvudman för grundskola Nordic International School AB 

 

6. Information från Arbetsmarknadsavdelningen   

 

7. Inspektionsärenden  
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2020-12-29 Dnr: BUN 2021/00028

 

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  

 

       
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 

 

Begäran från Barn- och elevombudet om 
yttrande i 2021:1980, Bokenäs skola (BUN 
2021/00311) 

  2021-04-08 – Begäran om 
yttrande inkommen 

 

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 

 

       



 
 

 
 

2(5)

2020-12-29 Dnr BUN 2021/00028

 

 

Pågående ärenden – myndigheter 2020 
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 
Uddevalla kommun (BUN 2020/00201) 

  2020-02-05 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun

2020-02-18 – Svar på 
klagomålet skickas 

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

2021-03-18 – Begäran om 
komplettering inkommen 

2021-04-08 Komplettering 
inskickad  
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2020-11-24 – Beslut om 
föreläggande – svar senast den 
19 februari 2021   
2021-02-22 svar på föreläggande 
inskickat

Skolinspektionen 2020:1185 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan mot 
Agnebergsgymnasiet i Uddevalla kommun 
(BUN 2020/00329) 

 2020-03-04 – Begäran om 
yttrande inkommen  

2020-03-25 – Yttrande inskickat  
 

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.  

2021-04-02 Svar på föreläggas 
skickas  
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2020-12-29 Dnr BUN 2021/00028

 

 

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 

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  
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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 
oktober anstånd till 16 november

2020-12-14 – Beslut om att avsluta 
tillsynen  

2020-11-16 – Yttrande skickas  

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

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

2021-03-08 – Skolinspektionens 
beslut om föreläggande – Svar 
senast 2021-09-08 

2021-01-25 – Rektors 
synpunkter på protokoll skickas 
in 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr BUN 2021/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2021-04-22 

 

1. Information om kommunens aktivitetsansvar  

 

2. Information om det drogförebyggande arbetet 

 

3. Information om studie- och yrkesverksamheten 

 

4. Lokalfrågor  

  

5. Information förvaltningschef  

- Förstelärarorganisationen 

- Uppdrag Ramnerödsskolan 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-04-01 Dnr BUN 2021/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2021-04-22 

 

1. Information om kommunens aktivitetsansvar  

 

2. Information om det drogförebyggande arbetet 

 

3. Information om studie- och yrkesverksamheten 

 

4. Lokalfrågor  

  

5. Information förvaltningschef  

- Förstelärarorganisationen 

- Uppdrag Ramnerödsskolan 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr BUN 2021/00015  4 

Information - Ordförande 2021-04-22 

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-04-01 Dnr BUN 2021/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2021-04-22 

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr BUN 2021/00147  5 

Skolinspektionens remiss Dnr 2021:507 Ansökan om 
godkännande som huvudman för grundskola Nordic 
International School AB 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen avseende en ansökan 

om etablering från Nordic International School (NIS) i Uddevalla kommun.  

 

Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig över denna ansökan som en del av till-

ståndsprövningen från Skolinspektionen. NIS ansöker om att starta en grundskola årkurs 

4 – 9 med en volym om 528 elever fullt utbyggd. Utbyggnaden av skolan är tänkt att 

ske över tre läsår. Verksamheten planerar att starta läsåret 2022/2023. 

 

Huvudmannen i Uddevalla kommun har att yttra sig över vilka eventuella negativa 

konsekvenser en etablering kan medföra. Konsekvenserna ska beskriva pedagogiska, 

organisatoriska samt ekonomiska effekter av en etablering.  Huvudmannen har också 

rätt att yttra sig över andra delar ansökan som är relevanta för helhetsbedömningen. 

 

NIS har bifogat en intresseundersökning som genomförts i form av telefonintervjuer. 

NIS har för detta anlitat ett externt företag – Origo Group. Målgruppen för intervjuerna 

har varit elevers vårdnadshavare.  

 

NIS profilerar sig med grundundervisning på två språk – engelska samt svenska. Utöver 

detta så rekommenderas skoluniform. Skolans profil är traditionell kring regler och 

ordning.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06 

Bilaga 1 Befolkningsprognos Uddevalla 10-15 år 

Bilaga 2 Antal elever grundskola per årskurs 210408 

Bilaga 3 Karta Grundskolor Uddevalla 

Bilaga 4 0-15 jmf prognos 2018-2020 

Nordic international School ansökan till Skolinspektionen 

Skolinspektionens följebrev  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens yttrande av vilket framgår att den sammanfattande 

bedömningen är att en etablering av Nordic International School i Uddevalla riskerar att 

ge mycket långtgående konsekvenser för barn och utbildningsnämndens verksamhet  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 54  
 

samt för kommunen i form av nedläggning av en eller flera kommunala grundskolor 

med stora merkostnader som följd samt    

  

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(6) 

2021-04-06 Dnr BUN 2021/00147 

  

 

Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos  

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

 

Skolinspektionens remiss Dnr 2021:507 Ansökan om 

godkännande som huvudman för grundskola Nordic 

International School AB 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen avseende en ansökan 

om etablering från Nordic International School (NIS) i Uddevalla kommun.  

 

Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig över denna ansökan som en del av till-

ståndsprövningen från Skolinspektionen. NIS ansöker om att starta en grundskola årkurs 

4 – 9 med en volym om 528 elever fullt utbyggd. Utbyggnaden av skolan är tänkt att 

ske över tre läsår. Verksamheten planerar att starta läsåret 2022/2023. 

 

Huvudmannen i Uddevalla kommun har att yttra sig över vilka eventuella negativa 

konsekvenser en etablering kan medföra. Konsekvenserna ska beskriva pedagogiska, 

organisatoriska samt ekonomiska effekter av en etablering.  Huvudmannen har också 

rätt att yttra sig över andra delar ansökan som är relevanta för helhetsbedömningen. 

 

NIS har bifogat en intresseundersökning som genomförts i form av telefonintervjuer. 

NIS har för detta anlitat ett externt företag – Origo Group. Målgruppen för intervjuerna 

har varit elevers vårdnadshavare.  

 

NIS profilerar sig med grundundervisning på två språk – engelska samt svenska. Utöver 

detta så rekommenderas skoluniform. Skolans profil är traditionell kring regler och 

ordning.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06 

Bilaga 1 Befolkningsprognos Uddevalla 10-15 år 

Bilaga 2 Antal elever grundskola per årskurs 210408 

Bilaga 3 Karta Grundskolor Uddevalla 

Bilaga 4 0-15 jmf prognos 2018-2020 

Nordic international School ansökan till Skolinspektionen 

Skolinspektionens följebrev  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(6) 

2021-04-06 Dnr BUN 2021/00147 

  

 

 

 

att godkänna förvaltningens yttrande av vilket framgår att den sammanfattande 

bedömningen är att en etablering av Nordic International School i Uddevalla riskerar att 

ge mycket långtgående konsekvenser för barn och utbildningsnämndens verksamhet 

samt för kommunen i form av nedläggning av en eller flera kommunala grundskolor 

med stora merkostnader som följd samt    

 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Ärendebeskrivning 

Uddevalla kommun har mottagit en ansökan från Skolinspektionen avseende en 

etablering av Nordic International School (NIS) i Uddevalla. Barn- och utbildnings-

nämnden ska yttra sig över denna ansökan som en del av tillståndsprövningen från 

Skolinspektionen.  

 

NIS ansöker om att starta en grundskola årkurs 4 – 9 med en volym om 528 elever fullt 

utbyggd. Utbyggnaden av skolan är tänkt att ske över tre läsår. Verksamheten planerar 

att starta läsåret 2022/2023.  

 

Utöver ansökan har även NIS bifogat en intresseundersökning som genomförts i form 

av telefonintervjuer. NIS har för detta anlitat ett externt företag – Origo Group. Mål-

gruppen för intervjuerna har varit elevers vårdnadshavare.  

 

Huvudmannen i Uddevalla kommun har att yttra sig över vilka negativa konsekvenser 

en etablering kan medföra. Konsekvenserna ska i huvudsak bedömas mot organisation, 

kvalitet samt ekonomi. Huvudmannen har också rätt att yttra sig över andra delar 

ansökan som är relevanta för helhetsbedömningen. 

 

Intresseundersökning 

I den bifogade intresseundersökningen menar NIS att denna påvisar att intresset är så 

stort att det motiverar ansökan om en grundskola på totalt 528 elever. Detta redovisas 

enligt nedan: 

Intervjuguide  
 
Hej, Jag ringer från Origo Group på uppdrag av Nordic International School. Just nu genomför 
vi en intresseundersökning inför en möjlig start av en ny fristående grundskola för elever i 
årskurs 4-9 i Uddevalla. Jag har tre korta frågor och det tar ca två minuter? (Dina svar är 
anonyma. Be om tid att återkomma ifall det inte passar nu)  
Frågorna gäller ditt barn född 2008/2009/2010/2011  
Jag tänkte börja med att berätta kort om Nordic International School och den tänkta skolan.  
Nordic International School driver idag grundskolor i Kalmar, Karlstad, Norrköping, Trollhättan 
och Växjö och är en svensk grundskola med fokus på kunskapsutveckling och resultat och 
kännetecknas av högt studietempo, lärarledd undervisning på alla lektioner, ordning och reda 
samt en trygg studiemiljö som gynnar studier. Skolan har en internationell profil där upp till 
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hälften av undervisningen sker på engelska och engelska används även som vardagsspråk i 
skolan. Skolan har även klädkod för både elever och personal. Skolan är kostnadsfri och 
finansieras av den kommunala skolpengen.  
Nu vill vi undersöka intresset för en liknande fristående grundskola för årskurs 4–9 med centralt 
läge i Uddevalla.  
1. Tror du att en sådan skola skulle kunna vara intressant för er?  
□ Ja  

□ Nej 

 

Årskurs 4: 16 vårdnadshavare av 50 intervjuade har uttalat ett riktat intresse för skolan, 

motsvarande 32 procent av totalpopulationen på 449 barn. Detta motsvarar ett totalt intresse av 

144 barn i målgruppen. Med tillämpad osäkerhetsmarginal 12,2 % ges min elevantal 89,0 

således fler än sökta platser.  

 

Årskurs 5: 13 vårdnadshavare av 89 intervjuade har uttalat ett riktat intresse för skolan, 

motsvarande 15 procent av totalpopulationen på 475 barn. Detta motsvarar ett totalt intresse av 

69 barn i målgruppen. Med tillämpad osäkerhetsmarginal 6,6 % ges min elevantal 38,0 således 

fler än sökta platser.  

 

Årskurs 6: 10 vårdnadshavare av 50 intervjuade har uttalat ett riktat intresse för skolan, 

motsvarande 20 procent av totalpopulationen på 413 barn. Detta motsvarar ett totalt intresse av 

83 barn i målgruppen. Med tillämpad osäkerhetsmarginal 10,4 % ges min elevantal 39,7, 

således fler än sökta platser.  

 

Årskurs 7: 14 vårdnadshavare av 78 intervjuade har uttalat ett riktat intresse för skolan, 

motsvarande 18 procent av totalpopulationen på 415 barn. Detta motsvarar ett totalt intresse av 

75 barn i målgruppen. Med tillämpad osäkerhetsmarginal 7,7 % ges min elevantal 42,6, således 

fler än sökta platser. 

 

Det material som bifogats från NIS bedömer barn- och utbildningsförvaltningen som 

svagt och ytligt. Förvaltningen menar också att denna undersökning uppvisar brister i 

det statistiska underlaget. Förvaltningen menar vidare att de långtgående slutsatser som 

NIS drar utifrån undersökningen inte utgör ett nyanserat underlag. Slutsatsen från barn- 

och utbildningsförvaltningen blir därför att undersökningen endast kan ses som ett vagt 

tendensiöst material och inte ett material som belägger huruvida det finns ett intresse för 

en etablering eller inte. 

 

Befolkningsprognos i Uddevalla kommun 

Den utvecklingen med en tydligt ökande befolkningsprognos under de senaste åren 

visar nu på ett trendbrott. Prognosen för 2020 bedömdes lägre och bekräftades då 

utfallet mättes.  
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Uddevalla kommun har under de senare åren förutspått en befolkningstillväxt för 

befolkningen mellan 0-15 år med en ökning med omkring 200 barn per år. Denna 

kraftigt ökade befolkningsprognos har vid de senaste prognoserna varit mer nedtonad. 

 

Det har visat sig att utfallet blivit lägre än beräknat vilket beror på flera faktorer. Ett 

exempel är att migrationspolitiken svängt nationellt och färre asylsökande tagits emot 

senaste åren. Det finns därför ett behov av att sänka prognoserna på sikt. Corona-

pandemin och flyktingpolitik lär dessutom påverka befolkningen negativt. 

 

Uddevalla har satsat på två större nya skolor. Den ena är Källdalsskolan som rymmer 

550 elever och som slog upp portarna hösten 2020 och den andra är Ramnerödsskolan. 

Ramnerödsskolan öppnar hösten 2022 och har en kapacitet för 645 elever. För-

valtningen ser redan idag att skolan till delar kommer att ha en överkapacitet. Skolan 

planerades under 2015 då flyktingtillströmningen var stor och prognoserna vid den 

tidpunkten pekade på stora kommande behov i framtiden. Behovet i centrum är därför 

väl tillgodosett för Uddevalla kommun. 

 

Kommunen har etablerade friskolor som redan idag erbjuder omkring tio procent (i 

snitt) av våra elever undervisning. Andelen elever som går till kommunens friskolor är 

större i centrum än i kommunen. 

 

Befolkningsprognosen ser olika ut i olika delar av kommunen och där kommunen 

förväntas växa planeras ytterligare skolor. På grund av denna planering så kan man se 

att även dessa behov tillgodoses. Trenden är att normalläget förväntas bli en dämpad 

prognos kommande år. 
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Studiesegregation 

I Uddevalla finns tydliga segregerade områden i samhället. En etablering av en grund-

skola motsvarande 528 elever med placering i centrala Uddevalla ser förvaltningen kan 

medföra stora konsekvenser för den kommunala grundskolan i Uddevalla. I Uddevalla 

finns tydliga segregerade områden i samhället. Förvaltningen bedömer att en etablering 

kommer påverka de grundskolor som är geografiskt belägna i dessa områden. Skol-

verket har också i sin bedömning sett detta i så kallade utanförskapskolor. Inom ramen 

för det fria skolvalet innebär en risk för ökad segregation i Uddevalla kommun ett 

mönster att vårdnadshavare söker sig till skolor i andra delar av Uddevalla samt till 

fristående grundskolor i kommunen. Främst gäller detta norra Uddevalla. 

 

I norra Uddevalla gör kommunen en mycket stor satsning i nya moderna lokaler i form 

av att Ramnerödskolan renoveras och byggs ut. Totalt motsvarar detta en investering på 

c a 320 mnkr för Uddevalla kommun. 

 

NIS profilerar sig med grundundervisning på två språk – engelska samt svenska. Utöver 

detta så rekommenderas skoluniform. Skolans profil är traditionell kring regler och 

ordning. Förvaltningen har undersökt vilka konsekvenser liknande profilskolor 

(Internationella Engelska Skolan samt NIS) fått i andra kommuner. Förvaltningen 

menar att det är en tydlig tendens att högpresterande elevers vårdnadshavare väljer 

denna typ av profilskolor i högre grad är kommunala skolor – detta mönster gäller 
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oavsett om eleverna har utländsk eller svensk härkomst. En etablering kan därför 

medföra en studiesegregation i Uddevalla där högpresterande elever lämnar den 

kommunala skolan. Detta medför negativa konsekvenser främst i form av lägre 

heterogenitet i gruppsammansättningar och ökade kostnader för elevstödjande åtgärder i 

den kommunala grundskolan. Förvaltningen bedömer även att trygghet och studiero 

kommer att påverkas negativt i delar av grundskolan – både kort- och långsiktigt. 

 

Enligt befolkningsprognoser som visar på en lägre ökningstakt sammantaget med de 

stora satsningar som Uddevalla kommun gör på nya skollokaler samt en ny skolstruktur 

kommer en etablering att ge stora konsekvenser. Med hänsyn till den överkapacitet i 

lokaler som redovisats i ett kortare femårsperspektiv sammantaget med lägre framtida 

elevvolymer, bedömer förvaltningen att en etablering kommer att leda till nedläggning 

av en eller flera kommunala grundskolor med stora merkostnader som följd.  

 

Sammanfattande bedömning av konsekvenser 

En etablering av en grundskola motsvarande 528 elever med placering i centrala Udde-

valla ser förvaltningen kan medföra stora negativa konsekvenser för den kommunala 

grundskolan i Uddevalla. För närvarande pågår en omfattande utredning om den 

framtida skolstrukturen som syftar till att ha rimliga elevtal på kommunens grundskolor 

utifrån måluppfyllelse, kvalitet samt trygghet och studiero. Vid en etablering av NIS 

bedömer förvaltningen att stora delar av arbetet med skolstrukturen kan komma att 

kullkastas med långtgående negativa effekter inom organisation, ekonomi samt kvalitet. 

 

Den sammanfattade bedömningen av ett etablerande av en grundskola riskerar att ge 

mycket långtgående negativa konsekvenser för barn- och utbildningsnämndens 

verksamhet samt för kommunen i stort. Utifrån den minskade befolkningsprognosen, 

kommunens skolstruktur, kommande investeringar i grundskolans lokaler kan en 

etablering därför medföra följande negativa konsekvenser: 

 

- Ökad studiesegregation i den totala skolstrukturen i Uddevalla kommun med 

sänkt kvalitet och måluppfyllelse i delar av den kommunala grundskolan 

- Negativ påverkan på förvaltningens organisation med kostnadsökningar som 

följd 

- Negativ påverkan på trygghet och studiero i delar av den kommunala 

grundskolan 

- På sikt betydande risk för skolnedläggning av kommunala skolor med stora 

merkostnader som följd 

 

Staffan Lindroos  

Förvaltningschef  

 
Skickas till 
Skolinspektionen, Grundskolekontoret  



Befolkningsprognos Uddevalla kommun juni 2020 (senaste)
Prognos

Ålder folkning 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

10 693 760 730 740 736 729 718 748 757 734 745

11 656 697 763 734 743 740 733 723 752 761 738

12 695 660 701 766 738 746 744 737 727 756 764

13 666 700 667 707 770 742 751 749 743 733 761

14 623 672 706 675 713 775 748 757 755 749 739

15 660 631 680 714 682 720 781 755 764 761 756

Summa 3 993 4 120 4 247 4 336 4 382 4 452 4 475 4 469 4 498 4 494 4 503



Summa av Elever Årskurs
Regi Enhetsnamn F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalsumma

Fristående Fridaskolan 52 50 53 53 52 54 55 74 64 69 576
Hällebergsförsamlingen/Hällebergssk 10 5 9 12 9 12 10 4 10 10 91
Orust Waldorfskola 2 1 1 4
Stenbackeskolan 17 12 20 14 20 8 14 19 22 10 156
Vassbo 1 1

Fristående Summa 79 67 82 79 83 75 80 98 96 89 828
Kommunal Bokenäs Skola 30 25 19 30 35 26 30 195

Dalabergsskolan 32 45 48 49 59 41 46 320
Externa grundskoleelever 5 3 6 4 6 8 1 6 5 9 53
Forshällaskolan 60 43 48 39 44 39 45 318
Hogstorps Skola 21 15 24 22 25 16 16 139
Hovhultsskolan 37 46 39 39 40 36 27 264
Källdalsskolan 4-6 89 52 55 196
Källdalsskolan F-3 74 66 71 63 274
Lane Ryrs Skola 18 20 27 22 22 20 14 143
Linnéaskolan 102 87 78 267
Ljungskileskolan 4-6 81 88 72 241
Ljungskileskolan F-3 63 84 58 86 291
Norgårdenskolan 7-9 170 151 141 462
Norgårdenskolan F-6 30 42 41 44 25 48 51 281
Norrskolan 46 48 48 52 50 48 46 338
Ramnerödsskolan 83 59 77 219
Ramnerödsskolan F-2 18 19 6 43
Sandersdalsskolan 46 44 50 49 49 49 287
Sommarhemsskolan 7-9 119 120 112 351
Sommarhemsskolan F-6 46 44 57 47 44 52 50 340
Unnerödsskolan 40 39 44 44 64 45 276
Västerskolan 6-7 87 106 193
Västerskolan 8-9 128 114 242
Äsperödsskolan F-6 45 50 51 40 43 44 35 308

Kommunal Summa 611 633 637 630 676 612 575 586 550 531 6041
Totalsumma 690 700 719 709 759 687 655 684 646 620 6869



Regi Enhetsnamn Årskurs Elever
Fristående Fridaskolan 1 50
Fristående Fridaskolan 2 53
Fristående Fridaskolan 3 53
Fristående Fridaskolan 4 52
Fristående Fridaskolan 5 54
Fristående Fridaskolan 6 55
Fristående Fridaskolan 7 74
Fristående Fridaskolan 8 64
Fristående Fridaskolan 9 69
Fristående Fridaskolan F 52
Fristående Fridaskolan Total 576
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg1 5
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg2 9
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg3 12
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg4 9
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg5 12
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg6 10
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg7 4
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg8 10
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg9 10
Fristående Hällebergsförsamlingen/HällebergF 10
Fristående Hällebergsförsamlingen/HällebergTotal 91
Fristående Orust Waldorfskola 4 2
Fristående Orust Waldorfskola 5 1
Fristående Orust Waldorfskola 6 1
Fristående Orust Waldorfskola Total 4
Fristående Stenbackeskolan 1 12
Fristående Stenbackeskolan 2 20
Fristående Stenbackeskolan 3 14
Fristående Stenbackeskolan 4 20
Fristående Stenbackeskolan 5 8
Fristående Stenbackeskolan 6 14
Fristående Stenbackeskolan 7 19
Fristående Stenbackeskolan 8 22
Fristående Stenbackeskolan 9 10
Fristående Stenbackeskolan F 17
Fristående Stenbackeskolan Total 156
Fristående Vassbo 7 1
Fristående Vassbo Total 1
Fristående Total 828
Kommunal Äsperödsskolan F-6 1 50
Kommunal Äsperödsskolan F-6 2 51
Kommunal Äsperödsskolan F-6 3 40
Kommunal Äsperödsskolan F-6 4 43
Kommunal Äsperödsskolan F-6 5 44
Kommunal Äsperödsskolan F-6 6 35
Kommunal Äsperödsskolan F-6 F 45
Kommunal Äsperödsskolan F-6 Total 308
Kommunal Bokenäs Skola 1 25
Kommunal Bokenäs Skola 2 19
Kommunal Bokenäs Skola 3 30
Kommunal Bokenäs Skola 4 35
Kommunal Bokenäs Skola 5 26
Kommunal Bokenäs Skola 6 30



Kommunal Bokenäs Skola F 30
Kommunal Bokenäs Skola Total 195
Kommunal Dalabergsskolan 1 45
Kommunal Dalabergsskolan 2 48
Kommunal Dalabergsskolan 3 49
Kommunal Dalabergsskolan 4 59
Kommunal Dalabergsskolan 5 41
Kommunal Dalabergsskolan 6 46
Kommunal Dalabergsskolan F 32
Kommunal Dalabergsskolan Total 320
Kommunal Enheten för flerspråkighet och inte- Saknas - 22
Kommunal Enheten för flerspråkighet och inteMOD 14
Kommunal Enheten för flerspråkighet och inteTotal 36
Kommunal Externa grundskoleelever 1 3
Kommunal Externa grundskoleelever 2 6
Kommunal Externa grundskoleelever 3 4
Kommunal Externa grundskoleelever 4 6
Kommunal Externa grundskoleelever 5 8
Kommunal Externa grundskoleelever 6 1
Kommunal Externa grundskoleelever 7 6
Kommunal Externa grundskoleelever 8 5
Kommunal Externa grundskoleelever 9 9
Kommunal Externa grundskoleelever 10 1
Kommunal Externa grundskoleelever F 5
Kommunal Externa grundskoleelever Total 54
Kommunal Fjärrundervisning 2 1
Kommunal Fjärrundervisning 3 1
Kommunal Fjärrundervisning 4 3
Kommunal Fjärrundervisning 5 1
Kommunal Fjärrundervisning 6 1
Kommunal Fjärrundervisning 7 1
Kommunal Fjärrundervisning 8 1
Kommunal Fjärrundervisning 9 1
Kommunal Fjärrundervisning Total 10
Kommunal Forshällaskolan 1 43
Kommunal Forshällaskolan 2 48
Kommunal Forshällaskolan 3 39
Kommunal Forshällaskolan 4 44
Kommunal Forshällaskolan 5 39
Kommunal Forshällaskolan 6 45
Kommunal Forshällaskolan F 60
Kommunal Forshällaskolan Total 318
Kommunal Hogstorps Skola 1 15
Kommunal Hogstorps Skola 2 24
Kommunal Hogstorps Skola 3 22
Kommunal Hogstorps Skola 4 25
Kommunal Hogstorps Skola 5 16
Kommunal Hogstorps Skola 6 16
Kommunal Hogstorps Skola F 21
Kommunal Hogstorps Skola Total 139
Kommunal Hovhultsskolan 1 46
Kommunal Hovhultsskolan 2 39
Kommunal Hovhultsskolan 3 39
Kommunal Hovhultsskolan 4 40
Kommunal Hovhultsskolan 5 36



Kommunal Hovhultsskolan 6 27
Kommunal Hovhultsskolan F 37
Kommunal Hovhultsskolan Total 264
Kommunal Källdalsskolan 4-6 4 89
Kommunal Källdalsskolan 4-6 5 52
Kommunal Källdalsskolan 4-6 6 55
Kommunal Källdalsskolan 4-6 Total 196
Kommunal Källdalsskolan F-3 1 66
Kommunal Källdalsskolan F-3 2 71
Kommunal Källdalsskolan F-3 3 63
Kommunal Källdalsskolan F-3 F 74
Kommunal Källdalsskolan F-3 Total 274
Kommunal Lane Ryrs Skola 1 20
Kommunal Lane Ryrs Skola 2 27
Kommunal Lane Ryrs Skola 3 22
Kommunal Lane Ryrs Skola 4 22
Kommunal Lane Ryrs Skola 5 20
Kommunal Lane Ryrs Skola 6 14
Kommunal Lane Ryrs Skola F 18
Kommunal Lane Ryrs Skola Total 143
Kommunal Linnéaskolan 7 102
Kommunal Linnéaskolan 8 87
Kommunal Linnéaskolan 9 78
Kommunal Linnéaskolan Total 267
Kommunal Ljungskileskolan 4-6 4 81
Kommunal Ljungskileskolan 4-6 5 88
Kommunal Ljungskileskolan 4-6 6 72
Kommunal Ljungskileskolan 4-6 Total 241
Kommunal Ljungskileskolan F-3 1 84
Kommunal Ljungskileskolan F-3 2 58
Kommunal Ljungskileskolan F-3 3 86
Kommunal Ljungskileskolan F-3 F 63
Kommunal Ljungskileskolan F-3 Total 291
Kommunal Norgårdenskolan 7-9 7 170
Kommunal Norgårdenskolan 7-9 8 151
Kommunal Norgårdenskolan 7-9 9 141
Kommunal Norgårdenskolan 7-9 Total 462
Kommunal Norgårdenskolan F-6 1 42
Kommunal Norgårdenskolan F-6 2 41
Kommunal Norgårdenskolan F-6 3 44
Kommunal Norgårdenskolan F-6 4 25
Kommunal Norgårdenskolan F-6 5 48
Kommunal Norgårdenskolan F-6 6 51
Kommunal Norgårdenskolan F-6 F 30
Kommunal Norgårdenskolan F-6 Total 281
Kommunal Norrskolan 1 48
Kommunal Norrskolan 2 48
Kommunal Norrskolan 3 52
Kommunal Norrskolan 4 50
Kommunal Norrskolan 5 48
Kommunal Norrskolan 6 46
Kommunal Norrskolan F 46
Kommunal Norrskolan Total 338
Kommunal Ramnerödsskolan 7 83
Kommunal Ramnerödsskolan 8 59



Kommunal Ramnerödsskolan 9 77
Kommunal Ramnerödsskolan Total 219
Kommunal Ramnerödsskolan F-2 1 19
Kommunal Ramnerödsskolan F-2 2 6
Kommunal Ramnerödsskolan F-2 F 18
Kommunal Ramnerödsskolan F-2 Total 43
Kommunal Sandersdalsskolan 1 44
Kommunal Sandersdalsskolan 2 50
Kommunal Sandersdalsskolan 3 49
Kommunal Sandersdalsskolan 4 49
Kommunal Sandersdalsskolan 5 49
Kommunal Sandersdalsskolan F 46
Kommunal Sandersdalsskolan Total 287
Kommunal Sommarhemmets Grundsärskola 7 1
Kommunal Sommarhemmets Grundsärskola 8 1
Kommunal Sommarhemmets Grundsärskola Total 2
Kommunal Sommarhemsskolan 7-9 7 119
Kommunal Sommarhemsskolan 7-9 8 120
Kommunal Sommarhemsskolan 7-9 9 112
Kommunal Sommarhemsskolan 7-9 Total 351
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 1 44
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 2 57
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 3 47
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 4 44
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 5 52
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 6 50
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 F 46
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 Total 340
Kommunal Unnerödsskolan 1 39
Kommunal Unnerödsskolan 2 44
Kommunal Unnerödsskolan 3 44
Kommunal Unnerödsskolan 4 64
Kommunal Unnerödsskolan 5 45
Kommunal Unnerödsskolan F 40
Kommunal Unnerödsskolan Total 276
Kommunal Västerskolan 6-7 6 87
Kommunal Västerskolan 6-7 7 106
Kommunal Västerskolan 6-7 Total 193
Kommunal Västerskolan 8-9 8 128
Kommunal Västerskolan 8-9 9 114
Kommunal Västerskolan 8-9 Total 242
Kommunal Total 6 066
Total 6 890



Norgårdenskolan

Källdalsskolan

Sandersdalsskolan

Unnrödskolan

Västerskolan

Ramnerödskolan

Norrskolan

Hovhultskolan

Dalabergskolan

Stenbackeskolan

Fridaskolan

Sommarhemsskolan

Äsperödskolan



Linneaskolan
Ljungskileskolan

Hällebergsskolan

Forshällaskolan

Lane-Ryr skolan
Hogstorpskolan

Bokenässkolan



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognos 2018 10642 10870 11065 11255 11485 11660 11795 11925 12050 12100 12170
Prognos 2019 10 837 11 012 11 177 11 383 11 555 11 684 11 833 11 950 12 001 12 087 12 161
Prognos 2020 10979 11079 11231 11342 11403 11516 11609 11653 11736 11820 11917
Utfall 2020 10995

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognos 2018 3813 3945 4035 4180 4320 4420 4470 4535 4580 4580 4605
Prognos 2019 3 927 4 017 4 169 4 299 4 415 4 478 4 556 4 600 4 595 4 641 4 638
Prognos 2020 3993 4120 4248 4337 4382 4453 4476 4469 4497 4493 4504
Utfall 2020 4081

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognos 2018 4079 4080 4125 4180 4270 4340 4395 4460 4510 4530 4550
Prognos 2019 4 060 4 094 4 141 4 207 4 258 4 289 4 355 4 390 4 417 4 439 4 461
Prognos 2020 4086 4095 4132 4143 4139 4180 4224 4274 4333 4398 4468
Utfall 2020 4067

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognos 2018 2750 2845 2905 2895 2895 2900 2930 2930 2960 2990 3015
Prognos 2019 2 850 2 901 2 867 2 877 2 882 2 917 2 922 2 960 2 989 3 007 3 062
Prognos 2020 2900 2864 2851 2863 2882 2883 2909 2910 2906 2929 2945
Utfall 2020 2847
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Pernilla Gustafsson

Från: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se>
Skickat: den 5 februari 2021 14:12
Till: Funktionsbrevlåda Barn och Utbildning
Kopia: anna.forsell@watma.se
Ämne: Remiss: Dnr: 2021:507 Ansökan från Nordic International School AB 
Bifogade filer: Ansökan SI 2021-507.pdf

Remiss från Skolinspektionen  
Nordic International School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för grundskola vid 

Nordic International School Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan utan bilagor 

bifogas.  

Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 

sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det 

allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). 

Kommunens yttrande 
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka 

ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 

planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem‐sex år.  

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör 

kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp ( 10‐ 15 år) av elever i kommunen. Prognosen ska minst 

sträcka sig fem år framåt, men helst tio år. 

2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående grundskolor i kommunen. Observera att det ska 

framgå vilka skolor som är fristående respektive kommunala. Av sammanställningen bör både årskurser och 

elevantal per årskurs i varje skola framgå. 

3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen.  

Remissvar 
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021. E‐postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans diarienummer 2021:507 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen 

ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.  

 

På Skolinspektionens vägnar 
 

Sofia Johansson 



Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

förskoleklass, grundskola och fritidshem

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ansökan avser
 Förskoleklass
 Fritidshem
 Grundskola

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
2022/2023

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Uddevalla kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Nordic International School AB

Organisationsnummer/personnummer
556610‐2033

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Nordic International School Uddevalla

 
 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Nordic International School AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556610‐2033

Utdelningsadress c/o Watma Education, Box 2028

Postnummer 60002

Ort Norrköping

 
 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera
led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna
ansökan för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan
alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


Lägg till bilaga

 
 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Anna Forsell

E‐postadress anna.forsell@watma.se

Telefon arbetet

Mobil +46 705390059

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Verksamhetsutvecklingschef

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman.  Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

 

Beskriv förändringen som ni vill genomföra

 

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan.

 

2. Elevantal och elevprognos
2.1 Årskurser

Ange de årskurser ansökan avser:
 
F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

https://skolinspektionen.se/globalassets/01-inspektion-och-tillstand/tillstand/ansokan-dokument/2021-medgivande-aterkalla-vid-byte-av-huvudman.docx


   

2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Läsår 1 28 28 30 30 116

Läsår 2 56 56 60 60 30 262

Läsår 3 84 84 90 90 60 30 438

Fullt
utbyggd
verksamhet

84 84 90 90 90 90 528

 

   
 

2.3 Antal elever i fritidshemmet
Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1‐3 samt vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
 
  Antal elever Årskurser
Läsår 1
Läsår 2
Läsår 3
Fullt utbyggd verksamhet

   
 

2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram
än fem år, ange skäl till detta.
2026/2027 (år 5) 

   
 

2.5 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga förskoleklass eller
grundskolans årskurs som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐  vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
   intresseundersökningen
‐  att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
   fristående skola
‐  vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐  resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs
‐  hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐  urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

Frågorna besvaras i sin helhet i bifogad fil.

Lägg till bilaga

   
 

2.6 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 

3. Ekonomi
 



3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering,
det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se
vidare under avsnitt 3.8 för likviditetsbudget samt 3.9 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Likviditets‐ och resultatbudgeten ligger helt i linje med Skolverkets jämförelsetal och har inga större 
avvikelser. 

Lokalkostnaderna (det vill säga summan av posterna lokalhyra, kostnad för speciallokaler och 
kontorsutrustning/förbrukningsinventarier) varierar mellan åren och är högre år 1 vilket främst beror på 
inköp av inventarier/möbler till den nyetablerade skolan.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning
om sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.
 

Nordic international School AB (org.nr. 556610‐2033} ingår i en koncern som har Watma Group AB (org.nr. 
559048‐1072) som moderbolag. Ansökan kompletteras därför med årsredovisning för Watma Group 
inklusive koncernredovisning för att visa på koncernens samlade finansiella styrka. 
Samtliga bolag i koncernen Watma Group som bedriver skola/verksamhet ingår i skatterättslig kommission. 
Nordic international School AB är kommissionär i denna skatterättsliga kommission. Watma Education 
(org.nr. 559197‐0396) är kommittent i den skatterättsliga kommissionen från och med 2019‐07‐01.

Årsredovisning för huvudmannen bifogas här, övriga årsredovisningar bifogas under området där fler 
bilagor kan bifogas.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform.
 
Av redogörelsen ska framgå
 
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen
 

Grundbeloppet är beräknat på beslut från Uddevalla kommun skickat till Nordic International School AB i 
december 2020‐12‐08 (Dnr BUN 2020/01195
Åk 4‐6: 85 823 kr/elev och år
Åk 4‐6: 101 990 kr/elev och år

 
 
 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet



‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

I första hand sker finansieringen med egna medel från Nordic International School AB (556610‐2033) där 
senaste årsredovisning visar att kassan vid årsbokslut gott och väl täcker likviditetsbehovet för ett flertal 
etableringar liknande den ansökan avser innan kommunen betalar ut skolpeng. Värt att notera är också att 
Nordic International School redan driver ett flertal andra skolor med god lönsamhet som under ett pågående 
verksamhetsår ökar på kassan löpande under året. Därför kan man även räkna företagets årliga vinst innan 
överföring till kommittent som egna medel. Om mot förmodan dessa medel inte skulle räcka till så ingår 
Nordic International School i koncernen Watma Group, där moderbolaget Watma Group AB (559048‐1072) i 
så fall kommer täcka utgifterna tillfälligt. Se bifogad årsredovisning under avsnittet där övriga bilagor kan 
läggas till.

Lägg till bilaga

 
 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Inga övriga intäkter anges i budgeten. 

Lägg till bilaga

 

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Vi beräknar en investering på 563.526 kr för etableringen som kommer att finansieras med Eget kapital. Den 
består framförallt av personalkostnad för ledning och övrig personal som börjar innan skolstart, det vill säga 
före 1 juli då läsår 1 startar. Övriga kostnader för lokal, möbler, datorer, läromedel etc. upptas när de uppstår 
vilket sker först efter 1 juli och återfinns därmed under läsår1. 
Till stor del kommer datorer att leasas och ingår i resultatbudgeten i posten för 
Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl. programvaror, licenser) och i likviditetsbudgeten i posten 
utbetalningar Litteratur, utrustning bibliotek ink. Programvaror/licenser. Investeringsbelopp år 1: 348.000 kr, 
år2: 917.000 kr och år3: 1.533.000 kr som leasas på 3 år.

Möbler och inventarier beräknas också leasas och ingår i resultatbudgeten i posterna för 
Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier och i likviditetsbudgeten ingår utbetalningar för leasing av 
inventarier i posten Kontorsutrustning och förbrukningsinventarier. Investeringsbelopp å1: 1.775.000 kr, år2: 
441.000 kr och år3: 240.000 kr som leasas på 5 år. 

 
 

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    



Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

  Kommunalt bidrag
förskoleklass

0

    Kommunalt bidrag
grundskola

10440478 10440478

    Kommunalt bidrag fritidshem 0

    Avgift fritidshem 0

Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel 563526 Finansiering med egna medel 1336111 1899637

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 0

Summa inbetalningar 563526 Summa inbetalningar 11776589 12340115

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning 165000     Skolledning 660000 825000

    Personal/lärare 84000     Lärare förskoleklass 0

          Lärare grundskola 2982857 3066857

          Personal fritidshem 0

        Övrig personal 2553941 2553941

    Administration     Administration 46840 46840

    Rekrytering 14617     Rekrytering 14617 29234

          Fortbildning 73083 73083

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra 249448     Lokalhyra 1496689 1746137

    Speciallokaler     Speciallokaler 462500 462500

    Möbler     Möbler 0

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 625921 625921

    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 156607 156607

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

29580     Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

591600 621180

    Datorer     Datorer 0

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering 20881     Info och annonsering 20881 41762

        Elevhälsa 454487 454487

        Skolmåltider 784624 784624

    Försäkringar     Försäkringar 29233 29233

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

73083 73083

    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 749626 749626

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 563526 Summa utbetalningar 11776589 12340115

Över/Underskott 0 Över/Underskott 0 0
 

 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag förskoleklass

Kommunalt bidrag grundskola 10440478 24419469 42136756



Kommunalt bidrag fritidshem

Avgift fritidshem

Övriga intäkter

Summa intäkter 10440478 24419469 42136756

       

Kostnader      

Personal      

    Skolledning 660000 807840 1167329

    Lärare förskoleklass

    Lärare grundskola 2982857 6871886 11717877

    Personal fritidshem

    Övrig personal 2553941 5691667 9336429

    Administration 46840 94165 156490

    Rekrytering 14617 34187 58991

    Fortbildning 73083 170936 294957

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 1496689 4041816 7215306

    Kostnader för speciallokaler 462500 471750 481185

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 625921 232358 270857

Läromedel      

    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)

591600 1467200 2452800

Övrigt      

    Info och annonsering 20881 48839 84274

    Elevhälsa 454487 937583 1129573

    Skolmåltider 784624 1772168 2962632

    Försäkringar 29233 68375 117983

    Studie‐ och yrkesvägledning 73083 170936 294957

    Övriga kostnader 749626 1258930 2387180

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler

    Datorer

    Telefon, kopiator mm 31321 73258 126410

Summa kostnader 11651303 24213894 40255230

Vinst/förlust ‐1210825 205575 1881526
 

 

3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

3.10 Avgift fritidshemmet
Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.
 
Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå
‐ avgiftens storlek
‐ hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).

 
 

4. Lokaler
 



4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt
att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Vi utvärderar flera olika lokalalternativ. I nuläget är en lokal i de centrala av Uddevalla vårt huvudspår. 

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt.

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Hem‐ och konsumentkunskap
I skollokalen 

Idrott och hälsa
Externt i närområdet. För ämnet Idrott och hälsa kommer samtliga årskurser att genomföra undervisningen 
externt i närområdet. Elever i åk 4‐6 kommer att följas av vuxen till idrottshallen. Då skolans lokalisering i 
dagsläget inte är helt fastställd kan vi inte specificera exakta avstånd till lokaler och ytor för genomförande 
av undervisningen i Idrott och hälsa. Ämnets omfattning sker enligt gällande läroplan och timplan så 
organisering sker genom lärare och schemaläggning för att säkerställa att genomförandet sker både 
praktiskt och teoretiskt.

Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
I skollokalen

Slöjd
I skollokalen

 

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra
eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

Skolan kommer att ha ett eget skolbibliotek som rektor ansvarar för. Huvudmannen har en biblioteksplan 
och är behjälpliga med inköp av böcker i början av varje läsår samt att skolan har en budget för inköp av 
relevant litteratur, informationsteknik, andra medier och tjänster. För att säkerställa hög tillgänglighet till 
biblioteket för alla skolans elever och personal kommer skolbiblioteket iordningställas i skolans byggnad. 
Skolbiblioteket kommer inledningsvis ha litteratur (exempelvis referenslitteratur, skönlitteratur på olika språk 
mm), som köpts in i samråd med andra skolor inom Nordic lnternational School AB. Under läsåret kommer 
eleverna vara delaktiga i att utöka bibliotekets bestånd. 

I skolans biblioteksplan kommer det anges hur samverkan kommer att ske med ordinarie undervisning, samt 
vilket fokus respektive årskurs kommer att ha med koppling till läroplanen och kursplaner. Rektor kommer att 
utse någon som samordnar dessa uppdrag. Fokus kommer vara att anpassa till elevernas behov för att 
främja språkutveckling och stimulera till läsning. Det kan vara aktiviteter som exempelvis boksamtal, 
läsprojekt och högläsning. 

Skolbiblioteket samverkar med den ordinarie ämnesundervisningen och är ytterligare ett stöd för att utveckla 
elevens digitala kompetens. Genom skolbiblioteket får eleven exempelvis möjlighet att använda och utveckla 
en förståelse för digitala verktyg och medier samt kritiskt och ansvarsfullt förhålla sig till digital teknik och 
digitala informationskällor. Detta kan ske genom informationssökning med stöd av dator eller surfplatta 
uppkopplad mot internet där eleven får i uppgift att söka och hämta information inom ett visst ämnes‐ och 
kunskapsområde. Skillnaden i digital kompetens hos elever kan vara stor beroende på tidigare erfarenhet. 
Här ser vi att skolbiblioteket kan ge individualiserat stöd till elever med lägre digital kompetens att i lugn och 
ro utveckla sin förmåga att hantera digitala verktyg som exempelvis en dator eller surfplatta med olika 
appar. 

Skolbibliotekets verksamhet kommer således samverka med den ordinarie undervisningen för att stimulera 
till lärande, stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.

 
 
 

5. Skolenhetens ledning och personal



 

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan
undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap.
13 § och 17‐22 §§ skollagen.

 

5.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning
För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får
det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas utveckling och lärande främjas.
 

 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2
kap. 14 § skollagen.

 

5.4 Antal lärare ‐ förskoleklass
Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

 
Antal elever per lärare, läsår 1 NaN
Antal elever per lärare, läsår 2 NaN
Antal elever per lärare, läsår 3 NaN
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet NaN

 
 

5.5 Antal lärare ‐ grundskola
Ange beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse
för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

10 8.29 23 18.71 39 31.29 47 37.71
 
 
Antal elever per lärare, läsår 1 14
Antal elever per lärare, läsår 2 14
Antal elever per lärare, läsår 3 14
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 14
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Lärarna kommer det första verksamhetsåret bestå av ett arbetslag med en arbetslagsledare. Under år 2 
kommer lärarna delas upp i arbetslag efter stadium, dvs de som har behörighet att undervisa år 7‐9 
kommer företrädelsevis tillhöra ett arbetslag medan de med behörighet mot lägre åldrar ett annat. Vart 
efter skolan växer kommer arbetslagen baseras på stadium och utifrån vilka elever lärarna undervisar. 
Lärarnas tid delas upp i undervisningstid, för‐och efterarbete, mötestid, kompetensutveckling samt 
ansvarstid. Minst två timmar per vecka ägnas åt kompetensutveckling som tillhandahålls av huvudmannen. 
Ansvarstid är individuell, maximalt tre timmar per vecka, och kan exempelvis vara ansvar för bibliotek eller 
kemisal. 
Rektor leder tillsammans med biträdande rektor och arbetslagsledarna den dagliga operativa 
verksamheten. Rektor leder tillsammans med biträdande rektor det pedagogiska arbetet. Även förstelärare 
kommer vid tillsättning delta i ledning av pedagogisk utveckling inom specificerat område. Huvudmannen 
tillhandahåller stöd med fysiska besök i verksamheten där rektor, arbetslagsledare och lärare samtalar med 
huvudmannens representanter. Rektor har även månadsvisa uppföljningar med huvudmannen. 

 
 

5.6 Antal tjänster ‐ fritidshem
Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i personer och antal tjänster.
 



Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

 
 
Antal elever per personal, läsår 1 NaN
Antal elever per personal, läsår 2 NaN
Antal elever per personal, läsår 3 NaN
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet NaN
 

 
 

5.7 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

Med övrig personal avser vi tjänster som administratör, elevcoach, lokalvård och vaktmästare.

 
 
 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning

 

 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga
  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande, samt stödja elevens utveckling mot 
målen. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och 
därmed kommer följande personalkategorier att ingå i elevhälsan: skolläkare, Skolsköterska, Psykolog, 
Kurator, Personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogisk kompetens kan 
tillgodoses. Elevhälsan leds av rektor.

Hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande:
Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kommer främst bedrivas genom att skapa en skolmiljö där 
alla elever känner att de har trygghet och studiero, ett gott skolklimat med goda relationer mellan elev till 
elev och mellan elever och vuxna. Således för att minska riskfaktorer för ohälsa. Skolans förebyggande och 
främjande arbete för att skapa en trygg skolmiljö kommer finnas dokumenterad i skolans ” Plan mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Detta dokument kommer beskriva hur skolan 
exempelvis ska arbeta med olika aktiviteter för att främja trygghet och studiero i pågående kurser och all 
verksamhet på skolan. Som en del i arbetet deltar de olika kompetenserna inom elevhälsa med att kartlägga 
och identifiera faktorer som utgör risker för ohälsa eller hinder i elevernas lärande. Riskerna analyseras för 
att sedan planera de förebyggande insatserna. Förebyggande insatser kan exempelvis vara, insatser för att 
motverka hinder i lärande på organisations‐, grupp‐ eller individnivå, att skolan anordnar olika temadagar, 
ökar vuxennärvaro eller andra insatser där elevhälsan medverkar.

Den andra delen av det hälsofrämjande arbetet kommer vara inriktad mot att eleven får kunskapare för att 
främja sin hälsa och fatta beslut inom områden som exempelvis tobak, narkotika, alkohol, sexualitet samt 
jämställdhet. Elevhälsan bidrar här med sin expertkompetens på exempelvis temadagar, men samarbetar 
också direkt i undervisningen med lärare och syv.  

De specifika kompetenserna:

Skolsköterska 
Kommer arbeta förebyggande, hälsofrämjande och rådgivande genom att exempelvis genomföra enklare 
medicinska utredningar, vara rådgivande samt hjälpa till att remittera till externa vårdgivare. Vid skolstart, 
kommer elever få en hälsodeklaration som eleven och vårdnadshavare fyller i, mentor samlar in och lämnar 
åter till skolsköterskan. Eleven kommer erbjudas hälsosamtal, vaccination, syn och hörselkontroller i enlighet 
med vad som anges i lagar och övriga styrdokument. Målet är att eleven ska lära sig förstå enkla samband 
mellan hur man lever och hur man mår och även hur man själv kan klara upp enkla sjukdomsproblem. 
Skolsköterskan, på uppdrag av elev eller vårdnadshavare, informerar personal om elev har någon medicinsk 
diagnos som kan påverka skoldagen. 

Kurator 
Kurator kommer arbeta såväl förebyggande som hälsofrämjande. Ett specifikt område är de insatser 
kuratorn kommer göra för att förebygga stress hos elever i olika situationer. Elever kommer också vara 
välkomna att träffa kuratorn om de har personliga bekymmer/svårigheter/problem. Det kan till exempel röra 
sig om skolsituationen, relationer till familj, vänner, skolkamrater eller hur de mår i sig själva. Kurator 
kommer erbjuda sig att vara en samtalspartner under en period för att stötta eleven och att tillsammans 
hitta nya lösningar. Kuratorn kommer även handla och stödja personal i arbetet kring enskilda elever eller i 



grupp. 

Personal med specialpedagogisk kompetens 
Personal med specialpedagogisk kompetens kommer arbeta förebyggande med elever enskilt eller i olika 
grupper eller som kunnig inom specialpedagogik i klassen tillsammans med läraren, men även genom 
pedagogisk handledning till lärare, samt inom det skolutvecklade arbetet. Kompetensen är även med vid 
överlämningar från andra skolor d.v.s i förberedelser för eleven vid ankomsten till vår skola. Personal med 
specialpedagogisk kompetens arbetar också i det åtgärdande arbetet med utredningar, särskilt stöd och 
kommer även att agera sakkunnig till rektorer gällande åtgärdsprogram och annat som har med elever i 
behov av anpassningar, stöd och särskilt stöd att göra. 

Skolpsykolog 
Kommer till skolan 2‐3 ggr/termin för att arbeta med EHT i de förebyggande och hälsofrämjande arbetet som 
görs och dokumenteras i ”Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”. Skolpsykologen 
finns även tillgänglig för det förebyggande och hälsofrämjande arbetet sam konsultation via fysiska träffar, 
mail, digitala möten och telefon. Vidare kan skolpsykologen genomföra föreläsningar och fortbildningar för 
personalen för att öka kunskap om exempelvis forskning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Skolpsykologen genomför även kartläggningar, screening och utredningar. 

Skolläkare 
Elevhälsan har tillgång till skolläkare som bokas utifrån de elever som skolsköterskan har bedömt ha behov 
av medicinsk bedömning. Skolläkaren finns också som ett stöd för skolsköterskans arbete löpande under 
läsåret. Skolläkaren är vid mötena med samlade elevhälsan rådgivande och en viktig del att ge ytterligare 
kunskap om de olika behov som lyfts fram vid dessa träffar. 

Rektor
Har det övergripande ansvaret på hela skolan. Rektor leder arbetet i Elevhälsan och tillser att 
frågeställningar och beslut dokumenteras och följs upp. Rektor deltar vid behov vid utredningar och beslutar 
om åtgärdsprogram.

Personal inom elevhälsan är kontaktvägen till ansvarig personal inom hälso‐ och sjukvården samt kan 
fungera som en kontaktlänk mellan hem och skola. 

Samverkan mellan kompetenserna inom EHT och med övriga personalgrupper:
EHT‐kompetenserna kurator, skolsköterska, specialpedagog, samt rektor kommer att träffas en gång per 
vecka för att samverka kring, och följa upp, ärenden och elever samt också kring förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. Om det framkommer ytterligare behov så bokar teamet mer tid med varandra.

EHT har även kontakt och tillgång till skolpsykolog samt skolläkare. Skolpsykolog finns på plats vid två‐tre 
bokade tillfällen per termin och kontaktas sedan vid behov. Dessa träffar benämns som samlad elevhälsa, då 
även skolläkare är på plats. Skolpsykologen finns även tillgänglig för det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet sam konsultation via fysiska träffar, mail och telefon. Om skolan ser behov av exempelvis någon 
form av utredning, ansvarar rektor för att detta sker. Skolläkaren deltar dels vid samordnade träffar utifrån 
vårdgivaransvaret och dels vid träffar då den samlade elevhälsan träffas, men kontaktas även då behov 
uppkommer.

Mötesstrukturen vid EHT träff en gång per vecka syftar till att via elevhälsans olika kompetenser kunna 
besluta om lämpliga förebyggande, hälsofrämjande eller åtgärdande insatser för enskilda elever, klasser 
eller för skolan på organisatorisk nivå. Under första timmen av mötet är EHT tillgängliga för mentorerna i 
form av en öppen mottagning där ingen anmälan behövs. Här lyfts frågor av varierande karaktär såsom 
elevers svårigheter med studier samt frågor om hälsa och det psykosociala. Samarbete sker mellan samtliga 
kompetenser där EHT‐möten är främsta samtalsforum. Utifrån elevens behov sker samtal för att öka det 
förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Samarbetet sker på olika sätt beroende på vilka åtgärder som 
behövs utifrån den enskilde eleven.

Elevhälsan kommer att ha ett nära samarbete med skolans övriga personal för att kunna stötta det 
klassrumsnära förebyggande och hälsofrämjande arbetet för att exempelvis öka elevernas trygghet och 
studiero. Ett sätt är att olika kompetenser inom EHT deltar på arbetslagsmöten, ett annat är att de kommer 
att besöka klassrum för observera vad som sker i klassrumsundervisningen. Detta arbete underlättar främst 
utformningar av anpassningar på organisations‐, grupp‐ och individnivå och fångar upp eventuella 
situationer så att tidiga och/eller förebyggande åtgärder kan sättas in. Det ger ett underlag för EHT‐möten 
och andra samverkansmöten såsom klasskonferenser med undervisande lärare och mentorer.

1–2 ggr/termin kommer skolan ha klasskonferenser. Under konferensen deltar mentor, undervisande lärare 
och rektor samt EHT‐personal. På dessa konferenser genomförs en översyn av klassens samtliga elevers 
studieresultat och skolsituation. 

Tillsammans med kurator och skolsköterskan planerar övrig personal de insatser som främjar goda 
levnadsvanor. Detta arbete handlar om att skapa förståelse för vikten av att ha goda matvanor och fysisk 
aktivitet samt tillräckligt med sömn.

Det förekommer även externa samverkan med hälso‐ och sjukvården och socialtjänsten samt andra aktörer 
runt eleverna.

Dokumentation och Kvalitetsarbete – Skolans Elevhälsoplan
Skolan kommer att ha en elevhälsoplan som även innehåller rutiner och ett årshjul. Det är där 
kompetenserna inom elevhälsan dokumenterar genomförandet, följer upp, analyserar och planerar arbetet 
som görs på skolan. Uppföljning, utvärdering och analys av arbetet sker löpande under verksamhetsåret. Vid 
behov revideras planen under innestående år. Rektor ansvar för upprättandet av och det löpande arbetet 
med skolans elevhälsoplansarbete. 

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser.

Syftet med skolans yrkesvägledning är att ge eleverna förutsättningar för att hantera frågor som rör val av 
kommande studier eller arbete. Skolan planerar att arbeta så att elevernas behov tillgodoses genom rektor, 
studie‐och yrkesvägledare (SYV) och lärares samarbete. En utbildad SYV kommer att finnas tillgänglig för att 
utföra de SYV‐tjänster som beskrivs i avsnitten nedan. Att SYV:en är har vederbörlig utbildning säkerställs i 



rekryteringsprocessen. Fortsatt kompetensutveckling av SYV kommer att ske genom samverkan med övriga 
SYV:ar inom koncernen, vårt kompetensutvecklingsprogram Watma Academy, samordningsträffar genom 
verksamhetschef för elevhälsan, erfarenhetsutbyte och medarbetarens kompetensutvecklingsplan.

Studie‐ och yrkesvägledningen kommer att bedrivas utifrån att eleven skall bli medveten om sina egna mål, 
vilka valalternativ som finns och därmed bidra till att utveckla elevens valkompetens och genom denna 
arbeta mot mål och genomföra val. Skolans studie och yrkesvägledning kommer att specificeras i skolan SYV‐
plan där studie och yrkesvägledning genom undervisning, information och samtal tydliggörs, samt vilka 
roller inom skolan som ansvarar för de olika delarna. I SYV‐planen specificeras också hur SYV integrerar och 
samverkar med lärare inom olika årskurser och ämnen för att bl.a. ge eleverna insikt i arbetslivets krav samt 
hur samverkan med arbetslivet samt högskolor och universitet organiseras och genomförs. Arbetet med 
studie‐ och yrkesvägledning kommer även att genomföras så att hänsyn tas till levnadsförhållanden, 
kulturell bakgrund och så att könstereotypa val motverkas.

Exempel på hur arbetet kan komma att genomföras inom de olika årskurserna:
För samtliga årskurser och samtliga ämnen säkerställs att eleverna förstår syftet och nyttan med ämnet i 
relation till studie‐ och yrkesval. Studieteknik är även ett återkommande område. SYV finns med som stöd för 
samtliga lärare i samtliga årskurser.

Åk 4 ‐ 6 
•Elever får beskriva vilka yrken de känner till och får prata om vilka yrken som verkar spännande. Eleverna 
får även fundera över vilka styrkor de har och på vilket sätt detta kan komma till nytta i kommande yrken. 
Tanken är att stärka eleverna i deras självbild.
•Vårdnadshavare engageras som får komma och prata om sitt yrke. Syftet är att tidigt visa på olika yrken 
och motivera eleverna till framtida studier 
•Elever får i åk 4 får även ange sitt drömyrke, vilket kopplas tillbaka till i åk 5 och 6, eleverna får då se om 
yrket fortande känns som sitt drömyrke och kort skriva och berätta om yrket och vilka kompetenser som krävs 
för yrket. I åk får de göra en tidsplan för vad som kommer att ske i olika delar av livet för att kunna nå målet 
med sitt drömyrke.
•Eleverna i Åk 5 får i uppdrag att intervjua någon vuxen om deras yrke och kort presentera yrket och vad 
som krävs kopplat till eventuell utbildning inom yrket. 
•Studiebesök genomförs inom alla åk hos olika arbetsgivare.

Åk 7–9
•Studiebesöken breddas med att eleverna intervjuar personal på arbetsplatser om deras yrkesbakgrund och 
utbildning. Eleverna får reflektera över olika yrkens krav på vidare studier. 
•Eleverna får diskutera över livsstil och yrken, vad är viktigt för dem. Hur relaterar yrken till ekonomi och 
levnadsvillkor? Hur ser det ut med jämställdhet inom olika yrken. Varför finns det fortfarande 
könstraditionella yrken och vad kan vi göra för att ändra på detta?
•Varje år kommer även studiebesök vid olika gymnasier genomföras. 
•Prao kommer ordnas för år 8 respektive 9. 
•Tidpunkter för ansökan till gymnasiet uppmärksamma och förbereds. 
•SYV genomför kontinuerligt individuella vägledningssamtal med eleverna, där ges information om 
utbildningar, studievägar och arbetsmarknad. 

 
 

7. Elevens utveckling mot målen
 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom
den ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och hur eleven och elevens vårdnadshavare involveras i detta
och vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

I vårt arbete med elever i behov av stöd är utgångspunkterna att: 

Lärare och övriga medarbetare är väl medvetna om skolans rutiner gällande extra anpassningar och särskilt 
stöd för exempelvis anmälan, uppföljning och dokumentation. 

Skolan tidigt uppmärksammar tecken på och information om att en elev riskerar att inte nå målen för 
utbildningen. 

Rektor alltid skyndsamt blir informerad när det uppmärksammas att en elev kan vara i behov av särskilda 
stödåtgärder.

Alla kompetenser inom elevhälsoteamet tillvaratas i arbetet med utredning, åtgärdsprogram och 
uppföljning. 

Utgångspunkten för skolans arbete med särskilt stöd är att stödet sker genom inkluderande åtgärder och att 
alla elever kan nå målen med rätt anpassning och stöd. 

Vårdnadshavare tidigt får information om att deras barn löper risk att inte nå kunskapskraven och kan vara 
i behov av särskilt stöd. 

Elev och vårdnadshavare görs delaktiga i utformningen av åtgärder. 

När det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen:
Skolan kommer att ge elever som har svårigheter att nå kunskapskraven extra anpassningar inom den 
ordinarie undervisningen. Eller om elev uppvisar andra svårigheter som skolan av olika skäl bedömer kan 

 



komma att ge svårigheter längre fram att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det kan vara t.ex. 
upprepad frånvaro, svårigheter i det sociala samspelet, koncentrationssvårigheter. Extra anpassningar 
kommer att vara en mindre ingripande stödinsats som kommer att genomföras av lärare och övrig 
skolpersonal inom den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar kommer att dokumenteras, men det 
kommer inte att fattas något formellt beslut om dessa stödinsatser. Elevens lärare tar beslut om att extra 
anpassningar skall sättas in som stödåtgärd för eleven. Läraren följer upp effekten av de extra 
anpassningarna. Personal med Specialpedagogisk kompetens kan vid behov ge stöd och råd till läraren och 
kan även ge enstaka specialpedagogiska insatser direkt till eleven. Undervisande lärare samtalar med elev 
och mentor omgående gällande elevens studiesituation. Extra anpassningar kan exempelvis komma att 
vara: extra färdighetsträning, anpassade examinationsformer, starthjälp och tätare återkoppling, anpassat 
studiematerial och läromedel, digital teknik med anpassade programvaror, placering i klassrummet mm.

Hur extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd:
Om det finns indikation på att de extra anpassningarna inte är tillräckliga för att eleven ska nå miniminivån 
för kunskapskraven ges den informationen till rektor som kommer att se till att elevens behov av särskilt 
stöd utreds skyndsamt. Detsamma gäller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation som på 
sikt kan leda till att eleven inte når kunskapskraven. Särskilt stöd kommer i regel vara mer omfattande och 
pågå under en längre tid än vad extra anpassningar gör, exempelvis regelbundna specialpedagogiska 
insatser, enskild undervisning, placering i särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång, för särskilt 
stöd kommer ett åtgärdsprogram för eleven att utarbetas efter beslut av rektor.

När behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet:
Om undervisande lärare eller mentor upplever att de åtgärder och den stöttning som de erbjuder inte är nog 
för att svara upp mot elevens behov kommer en anmälan om utredning skyndsamt göras till rektor. 
Detsamma gäller om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. En utredning kommer då göras 
och kompetenserna inom elevhälsan kopplas till utredningen. Beroende på den enskilde elevens situation 
och behov samverkar olika delar av kompetenserna inom elevhälsan och utreder om eleven har behov av 
särskilt stöd. Ansvarig för utredningen kommer bli den som bäst passar uppdraget. Det kommer att vara 
viktigt att all den kunskap om eleven som finns inom skolan används i utredningen, men vem eller vilka som 
skall kopplas till utredningen beror på varje enskild situation. 

Utredning kommer syfta till att ge skolan ett tillräckligt underlag för att förstå varför eleven har svårigheter i 
skolsituationen och vilka stödinsatser som skolan behöver sätta in för eleven. Utredningen kommer ske i två 
delar, först en kartläggning om elevens svårigheter och skolsituation på individ‐, grupp‐ och skolnivå. Sedan 
kommer en pedagogisk bedömning ske av elevens eventuella behov av särskilt stöd. 

Beroende på elevens behov och studiesituation kan utredningen komma att vara i olika omfattning. I en del 
fall kan en utredning göras relativt enkelt och snabbt. I andra fall krävs en mer grundlig utredningsinsats då 
elevens hela skolsituation behöver kartläggas och analyseras. Mentor kontaktar också elevens 
vårdnadshavare och bjuder in dem till samtal i skolan. Om skolan måste inhämta delar för utredningen 
externt genom t ex merspecialistinriktad kompetens kommer så ske. 

Rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och vad som ska framgå av ett sådant:
Om utredningen kommer fram till att eleven är i behov av särskilt stöd beslutar rektor, eller den i personalen 
som rektorn utser, om att ett åtgärdsprogram för eleven skall upprättas. Om eleven inte bedöms vara i 
behov av särskilt stöd tar rektor beslutet om att ett åtgärdsprogram inte skall upprättas. Beslutet kommer 
ange vem det gäller, vilket lagrum beslutet grundar sig på och datum för när beslutet fattades. Det kommer 
också innehålla skälen för beslutet samt undertecknas av rektor eller den i personalen som fått uppdrag att 
fatta beslut om åtgärdsprogram. Beslut delges elev och vårdnadshavare.

Åtgärdsprogram kommer att vara det dokument där det skrivs ned vilket behov eleven har och vilka 
åtgärder som skolan kommer att göra för att tillgodose dessa. När åtgärdsprogrammet utformas kommer 
elev och vårdnadshavare att medverka. Åtgärdsprogrammet kommer att bestå av två delar där den första 
delen anger vilka behov av särskilt stöd som eleven har. Den andra delen kommer ange vilka åtgärder som 
avses sättas in och genomföras.  Åtgärderna kommer att vara kopplade till elevens behov samt till 
kunskapsmålen eller till kunskapskraven. Det kommer att anges vem på skolan som är ansvarig för vilken 
åtgärd. Åtgärderna kommer att vara utvärderingsbara så att det framgår på vilket sätt och i vilken 
omfattning eleven kommer att få stöd. Det kommer av åtgärdsprogrammet att framgå när åtgärderna 
kommer att följas upp och utvärderas, samt vem som är ansvarig för uppföljningen respektive 
utvärderingen. Åtgärdsprogrammet kommer att delges elev och vårdnadshavare och information om hur 
man överklagar åtgärdsprogrammet kommer tydligt framgå. Skolan kommer att dokumentera 
delgivningsdatum.

Åtgärdsprogrammet kommer kontinuerligt följas upp med löpande kontroller av hur det fungerar. Vid utsatt 
datum kommer också åtgärdsprogrammet utvärderas. Om det då behövs för att åtgärdsprogrammet inte 
varit verkningsfullt kommer ny utredning tillsättas. Om insatserna vid en utvärdering inte bedöms behövas 
längre kommer ett beslut tas om att avsluta åtgärdsprogrammet. Beslut om att avsluta åtgärdsprogram 
kommer ske skriftligt och information om detta avslutande delges med information om hur sådant beslut 
överklagas. 

Övrigt
Rektor delegerar inte beslut rörande särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning, anpassad 
studiegång.
Skolan följer årligen upp och utvärderar processen kring elever i behov av särskilt stöd och också de 
stödåtgärder som satts in. Detta ingår i det systematiska kvalitetsarbetet. Likaså utvärderas kontinuerligt de 
alternativa verktyg som skolan arbetar med.

 
 

8. Kvalitet och inflytande
8.1 Systematiskt kvalitetsarbete

Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det



systematiska kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet 

och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det

systematiska kvalitetsarbetet.
 

För Nordic International School AB är kvalitet i skolan viktig. Vi har en tydlig strategi kring att systematiskt 
mäta, analysera och följa upp eleverna för att hjälpa dem att utveckla sitt lärande. Vi arbetar i enlighet med 
Skollagens och övriga styrdokuments krav på systematiskt kvalitetsarbete såväl på huvudmannanivå som 
på skolenhetsnivå. Syftet med vårt systematiska kvalitetsarbete är att bedöma resultat och måluppfyllelse 
och utifrån detta identifiera och prioritera utvecklings‐ och förbättringsområden för att uppfylla de 
nationella målen. Syftet är också att skapa delaktighet bland våra medarbetare och elever samt skapa 
dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till eventuella brister. Genom att följa upp, analysera, 
dokumentera, planera och utveckla utbildningen kan kunskap om vad som leder till framgång skapas och 
delas.

Huvudmannen och respektive skola följer upp sina resultat utifrån de nationella målen. Vårt kvalitetsarbete 
är cykliskt och de huvudsteg som finns med i processen är följande:

Var är vi? – Nulägesanalys inklusive uppföljning av resultat och måluppfyllelse. 
Vart ska vi? – Identifiera utvecklingsområden och formulera mål.
Hur gör vi? – Planera och genomföra. 
Hur blev det? – Följa upp och utvärdera om de förväntade effekterna har realiserats 

Under kvalitetsåret besvaras vår interna skolenkät av elever, vårdnadshavare och medarbetare. Vår interna 
skolenkät bygger på frågor med koppling till de nationella målen, så som exempelvis trygghet och studiero, 
inflytande, jämställdhet mellan elever samt elevernas vilja att rekommendera skolan till andra elever. Som 
huvudman analyserar vi våra olika skolor på skolnivå, men också samlat på huvudmannanivå. Analysen på 
skolnivå innebär att vi säkerställer att rektor på respektive skola får samlad information om var skolan 
befinner sig utifrån föregående mätning samt rekommendationer om vad huvudmannen anser att skolan 
bör fokusera på. Till detta kommer skolans egen analys (se texten längre ned). 

I slutet av juni en analys över samtliga skolors kunskapsresultat kopplat till andel elever som uppnått betyg 
A‐E, andel som ej uppnått kunskapskraven i ett eller flera ämnen, fördelning mellan flickor/pojkar, betyg 
kopplat till nationella provresultat och behörighet till gymnasieskolan. Sammanställningen sker på 
huvudmannanivå, men även på skolenhetsnivå. Respektive rektor får en sammanställning över skolans 
kunskapsresultat. 

Utifrån enkät, betygsresultat och övrig insamlad information, eventuella händelser under året upprättar 
huvudmannen sedan sin verksamhetsplan för kommande läsår vilken innehåller aktiviteter för att stötta 
skolorna med insatser för att de i sin tur skall få stöttning från huvudmannen för att öka respektive skolas 
måluppfyllelse. Dessa insatser kan exempelvis innebära att analysen visat att en skola behöver extra 
stödinsatser på organisatorisk nivå gällande exempelvis specifika kompetenser, bedömning eller 
stödinsatser inom specifika ämnen.

Huvudmannen anordnar i april‐maj så kallade ”kvalitetsdagar” där rektorer från de olika skolorna får 
samverka med varandra och diskutera resultatet från den interna enkäten. Syftet med dessa dagar är att 
öka det kollegiala lärandet mellan rektorerna, men också för att huvudmannen skall ge stöd till rektorerna i 
sitt analysarbete att identifiera utvecklingsområden och formulera preliminära mål. Dagarna fortsätter med 
kvalitetsdagar på skolan där rektor leder analysarbetet och där lärare och övriga medarbetare tillsammans 
analyserar underlagen och anger områden som har indikation på behov av åtgärd. Under denna period 
anger skolan möjliga förklararingar till vad som påverkar och orsakar de områden som har indikation på 
behov av åtgärd samt undersöker tydligheten i dokumentationen och beslutar om ytterligare 
undersökningar och utvärderingar behöver göras för att verkligen hitta vad som är orsaken till resultaten. 
Elever och vårdnadshavare involveras i kvalitetsarbetet och får resultat presenterat för sig samt är delaktiga 
i att komma med ytterligare information om anledningar samt ge förslag på de åtgärder som behovs 
genomföras.

I juni sker även hos huvudmannen ytterligare möten mellan rektorer som benämns ”skrivardagar”. Vid dessa 
dagar samlas rektorerna igen och lägger till föregående arbete även analys av kunskapsresultaten för betyg 
A‐E, andel som ej uppnått kunskapskraven i ett eller flera ämnen, fördelning mellan flickor/pojkar, betyg 
kopplat till nationella provresultat och behörighet till gymnasieskolan. Utifrån den samlade analysen 
påbörjas en kvalitetsrapport samt upprättande av respektive skolas verksamhetsplan.

I augusti sker fortsatt arbete på skolorna där rektor leder arbetet med fortsatt analys, planering av 
kommande åtgärder och därmed slutligt upprättande av skolans verksamhetsplan för läsåret. Detta arbete 
sker under ledning av rektor tillsammans med lärare och övrig personal inom skolan. Elever delges 
information om de aktiviteter som skolan avser genomföra och får komma med synpunkter och förslag på 
förändringar.

Under läsåret fortsätter arbetet på huvudmannanivå som genomför sina planerade aktiviteter stödinsatser 
och utvecklingsarbete på skolorna. Huvudmannen genomför också en analys av höstterminens 
kunskapsresultat kopplat till andel elever som uppnått betyg A‐E, andel som ej uppnått kunskapskraven i ett 
eller flera ämnen, könsfördelning mellan flickor/pojkar samlat för alla skolor, men även för respektive skola. 
Rektor på respektive skola tilldelas ett samlat resultat och genomför betygsanalys tillsammans med lärare 
och övrig personal.

Till detta arbete kommer även skolornas mitterminskonferenser/klasskonferenser med fokus på bedömning 
och betygsättning som också ger input och effekter på att justera eller hålla i aktiviteterna i 
verksamhetsplanen. Utifrån de olika resultaten justerar sedan rektor i samråd med lärare och övriga 
medarbetare insatser och aktiviteter i verksamhetsplanen. 

Under ledning av rektor analyserar personalgruppen kontinuerligt under läsåret, de insatser som 
genomförts och dokumenterats i verksamhetsplanen för att få en indikation på om insatserna givit önskade 
effekter på måluppfyllelsen. Samtal om insatserna behöver förändras eller utvecklas sker och ytterligare 
undersökningar bland eleverna blir aktuella.

Skolornas arbete med det systematiska kvalitetsarbetet följs upp av huvudmannen under året med fysiska 
besök i verksamheten där rektor, arbetslagsledare och lärare samtalar med huvudmannens representanter 



(två ggr per år) samt med så kallade UM‐möten (enskilda uppföljningar med rektor.)

 
 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

All personal kommer att ha skyldighet att ta emot synpunkter och klagomål och föra dem vidare till 
ansvariga. Rektor kommer att ha ett ansvar för den enskilda skolenheten och huvudmannen det 
övergripande ansvar för utbildningen.

Rutiner:
1. I första hand lämnar elev eller vårdnadshavare sitt klagomål till ansvarig mentor. Om eleven inte känner 
sig trygg med att lämna anmälan till ansvarig mentor lämnas klagomålet direkt till rektor. Mentor kommer 
skyndsamt att utreda och åtgärda ärendet och kommunicera till elev och vårdnadshavare om eventuella 
åtgärder. Om ärendet berör personal lämnas ärendet vidare till rektor direkt.
2. Om elev eller vårdnadshavare inte är nöjda med hur klagomålet hanterats eller de åtgärder som 
genomförts kontaktar elev eller vårdnadshavare rektor.
3. Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet 
avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att elev 
och/eller vårdnadshavare informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats.
4. Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen 
sparas på lämpligt sätt.
5.1 Den som i vår verksamhet tar emot ett klagomål som är av karaktären att huvudmannen ska kopplas in, 
ska skyndsamt översända det till huvudmannens skolchef för vidare hantering.
5.2 eller om den som klagar inte upplever sig få tillräcklig hjälp eller om problemet är allvarligt uppmanas 
elev och/eller vårdnadshavare att kontakta huvudmannens skolchef. 

Blankett för detta kommer att finnas på skolans hemsida. Skolchef kommer inom fem arbetsdagar att skicka 
en bekräftelse till klagomålslämnaren att klagomålet är emottaget och att ärendet kommer att utredas av 
huvudmannen. Då anses utredningen vara påbörjad.

Skolchefen kommer skyndsamt att utreda om det förekommer brister i skolans verksamhet, samt säkerställa 
att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Personal och annan relevant kompetens 
kommer att bidra vid utredningen av ett klagomål. Vid behov kommer huvudmannens jurist att ge stöd i 
klagomålsärendet. 

Följande områden kommer alltid tas med i en utredning av ett klagomål:
• Grunden för klagomålet, dvs. själva orsaken till klagomålet
• Vad utredningen kommit fram till; en fri beskrivning av orsaken till att klagomålet har uppstått.
• Vilka initierade åtgärder som satts in för att åtgärda bristen i verksamheten och även åtgärder som 
förebygger att liknande situation uppkommer igen.

Under ärendets gång och vid avslut återkopplar skolchef till den som lämnat in ett klagomål till 
huvudmannen och anger vilka eventuella åtgärder som vidtagits. 

Elever och vårdnadshavare får vid läsårsstart information om rutiner för klagomål. Klagomålsrutiner och 
blanketter för att framföra klagomål kommer även att finnas tillgängligt för elever, vårdnadshavare och 
andra på skolans hemsida samt för elever och vårdnadshavare i skolans elevadministrativa system.

Inkomna klagomål, hur de har hanterats och utretts, samt resultat av klagomålen analyseras och följs upp 
även i det systematiska kvalitetsarbetet på såväl skolnivå som huvudmannanivå. 

 

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning:
Eleverna kommer att ges inflytande över sin undervisning på olika sätt. Planering av ämnesområdets 
innehåll och genomförande kommer att utgå från kursplaners innehåll, men även utifrån elevernas 
erfarenheter och intressen. Elevernas erfarenheter och uppfattningar om kursens olika arbetsområden 
kommer att ge lärarna information som påverkar hur innehåll bearbetas och undervisning genomförs. 
Grunden för att ge eleverna inflytande i undervisningen kommer att handla om den professionella 
relationen mellan lärare och elev. Skolan kommer att arbeta och verka utifrån att skapa trygga och 
professionella relationer med eleverna för att på detta sätt stärka elevernas självbild och på så sätt öka 
deras vilja att lära och lust att påverka. Med lärarens tillit och nyfikenhet på eleverna direkt i 
undervisningssituationen är vår tro att elevers delaktighet och möjlighet till att ge inflytande kommer att 
ökas. Genom detta förhållningssätt blir det också enklare för lärarna att ta tillvara elevernas erfarenheter 
och åsikter vid planering och genomförande av undervisningen.

Forum för samråd 

Vid terminsstart
Rektor informerar nya elever om skolans övergripande arbete kring elevinflytande och demokrati i augusti.
Val av elevrådsrepresentanter, elevskyddsombud och biblioteksrepresentant sker i början av höstterminen.

Terminsvis
Elevenkät genomförs på höst‐ och vårtermin där mäts frågor som trivsel och nöjdhet. Möjlighet att komma 
med egna önskemål och förslag finns i öppna frågor eller kommentarsfält.
Ämneslärarna diskuterar elevinflytande i sina specifika ämnen vid uppstart. 



Kontinuerligt under läsåret
Rektor har möte med elevrådet en gång per månad. Skolan strävar efter att det ska finnas representanter 
från samtliga årskurser i rådet samt en jämn könsfördelning. Elevrådets funktion kommer att vara att lyfta 
saker som är viktiga för elever och på så sätt ge elever inflytande i skolan. Det kan komma att gälla både 
undervisning, innehåll, biblioteket och allmänna skolfrågor. Vid elevrådet kommer även rektor eller lärare 
att informera om förslag till beslut i frågor som är viktiga för skolenhetens verksamhet och som uppkommit i 
eller utanför elevrådet och eleverna kommer att ges tillfälle att ge synpunkter innan beslut fattas.
Mentorstid förekommer varje vecka. På dessa genomförs klassråd regelbundet där elevrådsrepresentant 
informerar och tar till sig synpunkter och önskemål som sedan tas upp vid elevrådets möte. Klassrådet är 
obligatoriskt för samtliga elever. Mötet leds av elev, protokoll förs och justeras av elever. 

 
 

 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
9.1 Målinriktat arbete

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 

Det främjande arbetet kommer att pågå kontinuerligt och tar sin utgångspunkt i att skapa en skolmiljö där 
alla elever känner att de har trygghet och studiero, ett gott skolklimat med goda relationer mellan elev till 
elev och mellan elever och medarbetare. Rektor, lärare och all övriga medarbetare i skolan kommer att 
arbeta och verka utifrån att skapa trygga och professionella relationer med eleverna och på så sätt skapa 
en trygg och tillitsfull skolmiljö. Samtliga medarbetare skall ha samma positiva förväntningar på alla klasser 
och enskilda elever oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Vår ovanstående grundtanke ska 
genomsyra hela skolans värdegrundsarbete.

I det främjande och förebyggande arbetet kommer skolan att arbeta med aktiva åtgärder för att upptäcka 
risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt att avvärja och hindra dessa. Ledning 
och medarbetare kommer att granska och undersöka risker i skolan. Det kan handla om granskningar av 
lokaler, men också attityder och normer på skolan. Granskningarna genomförs via rundvandringar, enkäter 
och olika former av samtal med medarbetare och elever. Finns det exempelvis delar i utrymmena där större 
risk för kränkande behandling uppstår? Är vuxennärvaron på raster och i uppehållsrum tillräcklig för att 
främja en trygg skolmiljö för alla elever? Finns det attityder som minskar tryggheten?

Rektor och övriga medarbetare kommer att få tid för diskussion, analys och reflektion i medarbetargruppen. 
Elever och vårdnadshavare kommer även att vara aktiva i det granskande och analyserande arbetet. 
Orsaker till upptäckta risker och hinder kommer därmed att analyseras och skolan kommer att vidta 
åtgärder, samt följa upp och utvärdera arbetet. Samtligt kommer att dokumenteras i skolans plan mot 
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 

Utifrån skolans samlade analys från eventuella händelser, elevsamtal, riskkartläggningar och 
elevundersökningar kommer det i planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling anges 
fokusområden för utveckling och åtgärder anges. Åtgärderna uttrycks i mätbara mål med angivande av 
vem som är ansvarig för aktiviteterna. Planen kommer innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder 
som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 
åtgärderna har genomförts kommer att tas in i efterföljande års plan. Medarbetare och elever kommer 
också vara överens om den terminologi som används i planen och de olika diskrimineringsgrunderna 
kommer att vara väl kända av elever och medarbetare. Av planen mot diskriminering, trakasserier och 
kränkande behandling kommer skolans rutiner vid kränkande behandling mellan elever och mellan 
personal och elever att framgå. Planen kommer att göras tillgänglig i elevernas digitala plattform och på 
anslagstavlor i skollokalen. Den digitala plattformen är även tillgänglig för vårdnadshavare och 
medarbetare.

Vid vårterminens slut kommer en utvärdering av årets arbete att genomföras. Arbetet kommer att ledas av 
rektor med stort stöd av skolans EHT‐team. Samtliga övriga medarbetare medverkar också vid denna 
utvärdering. Elever kommer också att delta vid utvärderingen, hänsyn kommer att tas till deras ålder. 
Ramarna för denna utvärdering kommer att formuleras av huvudmannen. Huvudmannen kommer även att 
samla in resultaten från de olika skolorna för att fånga upp styrkor och svagheter samt utarbeta 
utvecklingsstrategier av arbetet mot kränkande behandling på central nivå och på så vis förs goda exempel 
över från en skola till övriga. 

Elevers delaktighet i arbetet 
Elever kommer att vara delaktiga i kartläggningen av risker för kränkningar, men även i analys till orsaker 
till riskerna. Eleverna kommer att få komma med förslag till åtgärder och medverka vid uppföljning och 
utvärdering. Eleverna kommer att göras delaktiga genom mentorstiden och genom aktivt arbete i elevrådet, 
via elevskyddsombud och värdegrundsgrupper. 

Exempel på åtgärder
Aktiviteter som främjar sammanhållning och aktiv värdegrundsdiskussion på skolan kommer 
återkommande anordnas, ofta i samarbete med eleverna. Exempel på åtgärder som genomförts inom andra 
av huvudmannens skolenheter är att så kallade ”Houses dagar” anordnas mellan årskurserna och elever i 
olika åldrar får tillsammans genomföra olika aktiviteter. Detta för att skapa gemenskap och trygghet över 
årskurserna. Andra exempel är specifika temadagar arrangerats och externa föreläsare har bjudits in med 
avseende på vad elever uttryckt i enkäter, på elevråd, eller klassråd. Förstärkning av personal för att öka 
vuxennärvaron på exempelvis raster, låsta skolor med besöksbricka hos besökare på skolan har införts. 

Att upptäcka trakasserier och kränkande behandling



Huvudmannen kommer att ha det övergripande och slutgiltiga ansvaret för arbetet mot diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling. När uppgifter finns om att någon upplevt sig kränkt kommer detta 
anmälas av rektor till huvudmannen genom skriftlig incidentrapport, rutinen kommer att vara att dessa 
skickas in kontinuerligt och vid akuta ärenden kommer muntlig rapportering ske direkt till huvudman via 
telefon. Tiden från händelsen till incidentrapporten kommer att vara så kort som möjligt och aldrig mer än 
en vecka. Huvudmannen kommer sedan att tillse att händelsen utred skyndsamt. Utredningen kommer att 
dokumenteras. Åtgärderna som sedan beslutas kommer att beslutas av skolan och huvudmannen och 
huvudmannen kommer att tillse att uppföljning av åtgärderna sker. Vid utredningen tas beslut av 
huvudmannen om anmälan till annan myndighet som t ex Arbetsmiljöverket ska upprättas.

Skolan kommer att säkerställa att eleverna kommer att känna till hur processen för att anmäla, utreda och 
åtgärda kränkande behandling. 

Huvudmannen kommer även varje vårtermin genomföra en elevenkät där förekomsten av bland annat 
kränkande behandling tas upp. Eleverna kommer att få svara på frågor om de känt sig kränkta, utsatts för 
mobbning eller känt sig rädda för någon vuxen. Resultatet analyseras på central nivå och återförs till skolan 
som vid förekommande fall skyndsamt anmodas inkomma med en handlingsplan. 

 

9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.

Rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder 
Elever uppmanas att direkt meddela undervisande lärare, mentor eller rektor om hon/hon själv upplever 
eller känner sig kränkt. Lärare och annan personal i skolan är skyldiga att anmäla kränkande behandling 
som personalen får kännedom om och som sker i samband med skolans verksamhet till rektorn. Rektor i sin 
tur ska skyndsamt anmäla till huvudmannen. Huvudmannen ska skyndsamt utreda vad som hänt och är 
ansvarig för att vidta åtgärder för att sätta stopp för den aktuella kränkningen samt för att förhindra 
kränkande behandling i framtiden. 

Om elev blir kränkt av annan elev: 

Anmäla 
Elever uppmanas att omgående informera undervisande lärare, mentor eller annan personal när hon eller 
hon själv känner sig kränkt eller när man upplever att någon annan har blivit kränkt. Berörd mentor 
informeras av den som mottagit anmälan. Den personal som mottagit informationen kommer att anmäla 
till Rektor som i sin tur anmäler till huvudmannen. Huvudmannen ansvarar för att skyndsamt säkra 
utredning av händelsen. För anmälan finns särskild blankett. 

Utreda 
På huvudmannens uppdrag startar rektor skyndsamt en utredning av händelsen. Detta innebär att 
insamling av information startar direkt vid uppmärksammandet av händelsen. Ansvarig mentor informeras 
och samtalar direkt med berörda elever och lyssnar till deras versioner för att försöka ta reda på fakta. 
Mentor informerar rektor och elevhälsoteamet. Vid behov genomför även rektor kompletterande samtal. 
Mentorn/rektor informerar vårdnadshavare till både drabbad elev och den/de som utfört kränkningen. 
Rektor ansvarar för att dokumentera det kartläggande och utredande arbetet. Dokumentet tillges 
huvudmannen. 

Utifrån dokumentationen samtalar huvudmannen i sin tur med och rektor om händelserna. Huvudmannen 
deltar också vid behov i kompletterande samtal med berörd personal, elever och vårdnadshavare. 
Huvudmannen gör en samlad bedömning över händelsen vilket dokumenteras. 

Åtgärda 
Nästa steg är att huvudmannen samtalar med rektor om förslag till åtgärder. Vid behov sker även samtal 
med personal och elever. Åtgärder för att komma till rätta med den uppkomna situationen fastställs och 
dokumenteras. Åtgärder för att förhindra att liknande situationer uppkommer dokumenteras. 
Huvudmannen ansvarar för att dokumentationen sker. 
Åtgärderna genomförs av mentor eller rektor beroende på händelse. 
Åtgärderna följs upp av mentor och rektor bl a genom enskilda samtal med de berörda eleverna och 
vårdnadshavare. 
Åtgärderna följs upp och utvärderas av huvudmannen genom dokumentation, samtal och besök i 
verksamheten. 

Om elev blir kränkt av personal: 

Anmäla 
Anmälan sker direkt till rektor av elev/vårdnadshavare eller av den personal som mottagit informationen 
från elev. Rektor som i sin tur anmäler till huvudmannen. Huvudmannen ansvarar för att skyndsamt säkra 
utredning av händelsen. 

Utreda 
På huvudmannens uppdrag startar rektor skyndsamt en utredning av händelsen. Detta innebär att 
insamling av information startar direkt vid uppmärksammandet av händelsen. Rektor kontaktar och 
samtalar med uppgiftslämnaren somt den som känner sig utsatt. Rektor för enskilda samtal med den eller 
de i personalen som uppges ha utsatt någon för kränkandebehandling av något slog. Vårdnadshavare 
informeras av rektor. Rektor informerar elevhälsoteamet. Rektor ansvarar för att dokumentera det 
kartläggande och utredande arbetet. Dokumentet tillges huvudmannen. 

Utifrån dokumentationen samtalar huvudmannen i sin tur med rektor om händelserna. Huvudmannen 
deltar också vid behov i kompletterande samtal med elever och personal. Huvudmannen gör en samlad 
bedömning över händelsen vilket dokumenteras. 

Åtgärda 



Huvudmannen samtalar med rektor om förslag till åtgärder. Åtgärder för att komma till rätta med den 
uppkomna situationen fastställs och dokumenteras. Åtgärder för att förhindra att liknande situationer 
uppkommer dokumenteras. Huvudmannen ansvarar för att dokumentationen sker. 
Åtgärderna genomförs av rektor. 
Åtgärderna följs upp av rektor bl a genom enskilda samtal med de berörd elev, vårdnadshavare och 
personal. 
Åtgärderna följs upp och utvärderas av huvudmannen genom dokumentation, samtal och besök i 
verksamheten. 

Huvudmannen sköter helt utredning och uppföljning om det är rektor som uppges ha kränkt eleven. I de fall 
sker samtal med elev, vårdnadshavare och annan personal direkt med huvudmannen. 

Allt ovanstående kommer dokumenteras och följas upp. Alla ovanstående fall kan också resultera i 
anmälan till annan myndighet som t ex Polisen, socialtjänst eller arbetsmiljöverket. 

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

 

Hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen:
Skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån läroplanen och gällande styrdokument i sitt 
värdegrundsarbete. Värdegrundsarbetet kommer att ta sin utgångspunkt i att skapa en skolmiljö där alla 
elever känner att de har trygghet och studiero, ett gott skolklimat med goda relationer mellan elev till elev 
och mellan elever och personal. Det är vår uppfattning att detta är utgångspunkten för att kunna arbeta 
med värdegrundsfrågor där elever känner tillit och vågar framföra och stå för sina åsikter samtidigt som 
skolklimatet värnar för bland annat sammanhållning, allas lika värde, individens rättigheter, frihet och 
integritet och jämställdhet på skolan.

Arbetet starar med att rektor och övriga medarbetare tillsammans tolkar och konkretiserar vad vi menar 
med de värden som skollag och läroplan anger. Arbetet går också hand i hand med skolans främjande och 
förebyggande arbete och upprättande av skolans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling där så väl rektor som övrig personal och elever är delaktiga. 

Värdegrunden kommer att genomsyra allt som sker i skolan från förhållningssätt på raster till hur 
undervisningen genomförs. Ett gott värdegrundsarbete direkt i undervisningen kommer att främja elevernas 
lärande och utveckling. Vår undervisning kommer att ta sin utgångspunkt i kursplanernas mål och centrala 
innehåll samtidigt som elevers olikheter ses som en tillgång i undervisningen där lärare med nyfikenhet 
använder olika elevers erfarenheter för att planera och genomföra undervisningen. I klassrumssituationen 
använder exempelvis läraren elevers olika frågor och svar för att bygga vidare på och utmana elevers 
lärande för att elever ska se samband och lära genom varandra och förstå värdet av att olika svar, 
lösningar och problemställningar leder till lärande och framgång. Elever övas även direkt i undervisningen 
på att formulera åsikter och att kunna lyssna på andra elevers åsikter och att kunna argumentera för sin 
sak. Det handlar också exempelvis om att om att läraren direkt i undervisningen arbetar med jämställdhet 
och fördelar talutrymmet jämt mellan pojkar och flickor och bedriver en undervisning där alla elever främjas. 
Elever får visa den som talar respekt och vänta på sin tur så att alla elever får komma till tals. Genom tydliga 
ordningsregler blir det tydligt och enkelt för alla elever. I undervisningen sker också undervisning om 
grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna. 

Även elevers olikheter och olika behov är centralt för arbetet i skolan, skolan kommer att arbeta för att 
tillgodose allas behov. Det kan gälla den fysiska arbetsmiljön eller extra anpassningar i klassrummet. 
Oavsett olikheter ska alla elever ges möjlighet att tillgodogöra sig utbildning hos oss.  

Arbetet med grundläggande demokratiska värderingar ska därmed enligt vårt förhållningssätt genomsyra 
skolans klimat för trygghet och trivsel och ske direkt i undervisningssituationen. Där till sker arbetet genom 
specifika temadagar och insatser från rektor och elevhälsa samt övrig personal. 

Vid utbildningens början:
•Rektor går runt till alla klasser, är med klassen en längre stund och diskuterar värdegrundsfrågor och 
knyter an till läroplanen.
•Elevhälsoteamet (EHT) presenterar sig för eleverna, beskriver arbetet som sker under året. 
Åretsfokusområden presenteras för eleverna, olika beroende på vad som bestämts och framkommit under 
föregående läsårs utvärdering.

Terminsvis
•Skolans arbete med i planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Utifrån skolans 
samlade analys från eventuella händelser, elevsamtal, riskkartläggningar och elevundersökningar kommer i 
planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, fokusområden för utveckling och 
åtgärder anges. Åtgärderna uttrycks i mätbara mål med angivande av vem som är ansvarig för 
aktiviteterna. Planen kommer innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas 
eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har 
genomförts kommer att tas in i efterföljande års plan. 
•En värdegrundsgrupp/demokratigrupp kommer att finnas på skolan där rektor, förstelärare och elever 
finns representerade. Gruppen har till uppgift att särskilt diskutera värdegrund utifrån olika exempel.  EHT 
och värdegrundsgruppen utvärderar skolans arbete och ger input till skolans fokusområden för värdegrund 
och likabehandling inför kommande läsår.

Månadsvis
•Elevhälsoteamet arbetar med fokusområden, värdegrund och likabehandling på möten varje månad.
•Skolledningen genomför regelbundet lektionsbesök med läroplanens värdegrundsmål i fokus för 
observationen.
•Samtal i elevråd sker med utgångspunkt från värdegrund och demokratiska värderingar.

Veckovis



•Aktivt arbete för att exempelvis bryta eventuella grupperingar bland elever på lektioner och raster. Arbete 
med de mål som finns i planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.
•Regelbundna samtal i klassråd utifrån värdegrund och demokrati med fokus på olika områden exempelvis 
"Hur är man en bra kompis" ‐ Jämlikhet osv.

 
 
 

10. Förskoleklass
Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass.

 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling
och social gemenskap
‐ hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola).

 

10.2 Omfattning
 Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 § skollagen.

 

10.3 Information till vårdnadshavare
 Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

läsår enligt 9 kap. 11 § skollagen.
 

10.4 Mottagande till förskoleklass
Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i
förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande
som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
förskoleklassen enligt 9 kap. 17 § skollagen.
 

 Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin
utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.5 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt enligt 9
kap. 18 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 
 

 

11. Grundskola
 

Besvaras endast om ansökan avser grundskola.
 
 

11.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.
 



Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur
sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det
är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
långsiktig skolverksamhet av god kvalitet.
 
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet
‐ ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen
‐ kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen
‐ avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i
olika grupperingar.

Skolan kommer följa de svenska styrdokumenten och tidfördelning mellan olika ämnen sker enligt 
beskrivning i punkt 11.2. Skolan har ingen egen tid i form av skolans val utan vi har valt att lägga mer tid 
på ämnena engelska svenska och matematik. Viss del av undervisningen kommer att bedrivas på engelska, 
vilket vi avser söka tillstånd för i ett senare skede.  

Nordic International‐konceptet karaktäriseras i första hand av (1) kunskapsutveckling med fokus på 
undervisning och ordning och reda, (2) en internationell profil och (3) evidensbaserade metoder.

1. Kunskapsutveckling med fokus på undervisning och ordning och reda
Vårt koncept har vuxit fram utifrån forskning som visar att ”traditionella” skolor, med fokus på 
kunskapsutveckling och elevernas sociala förmågor, ofta har starka positiva effekter. Speciellt bland elever 
med mindre fördelaktig bakgrund. Det handlar om till synes självklara saker som höga förväntningar, fokus 
på resultat, ordning och reda och lärarledd undervisning där läraren interagerar och utmanar sina elever att 
fördjupa tankar och resonemang. Det handlar om grundläggande inlärningsmetoder som repetition, läxor 
och förhör som har visat sig öka elevernas närvaro. 

Undervisningen organiseras med ett starkt fokus på elevernas kunskapsutveckling och sociala förmågor. 
Fokus ligger på lärarledda undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer med ett starkt fokus på kunskaper, 
ordning och reda samt läraren som ledare i klassrummet. Läraren arbetar aktivt med att leda 
undervisningen och interagerar med eleverna och arbetar med kontinuerlig återkoppling. Kunskaper är en 
avgörande byggsten för att stärka elevernas kreativitet och lärarledd undervisning står inte i motsats till 
kreativitet eller utrymme för självständigt tänkande hos eleverna. Eleverna kommer även att direkt i 
undervisningen att övas i att samarbeta och reflektera med varandra. I klassrumssituationen kommer 
läraren exempelvis använda elevers olika frågor och svar för att bygga vidare på och utmana elevers 
lärande för att elever ska se samband och lära genom varandra och förstå värdet av att olika svar, löningar 
och problemställningar leder till lärande och framgång. Elever övas även direkt i undervisningen på att 
formulera åsikter och att kunna lyssna på andra elevers åsikter och att kunna argumentera för sin sak. 

Med ordning och reda i skolan och i klassrummet kan våra lärare ägna sin lektionstid åt att odelat 
undervisa och utmana eleverna att fördjupa sina tankar och resonemang. Ordning och reda skapar också 
arbetsro och trygghet för eleverna vilket är viktiga förutsättningar för inlärning och kunskapsutveckling. Vår 
utbildningsmodell hjälper därigenom eleverna att skapa egna strukturer, vilket inte minst är det viktigt för 
elever som inte har med sig tydliga strukturer hemifrån. Målet är att eleverna ska få med sig strukturer, 
regler och sociala förmågor som i många fall är avgörande för att de ska klara sig bra i livet.
Vi har höga förväntningar på lärarnas, elevernas och vårdnadshavarnas inställning till skolan och 
studierna. Både lärare och elever förväntas vara väl förberedda, disciplinerade och bidra till både 
arbetsglädje och arbetsro i klassrummet.

Undervisningen organiseras så att det finns tydliga lektionsstrukturer där alla lärare följer samma 
lektionsmodell, med en tydlig start med mål och instruktioner och ett tydligt avslut med utvärdering av 
lektionen. På så sätt skapas trygghet hos eleverna och ger större förutsättningar för eleverna att följa 
undervisningen. Vi har utarbetade strategier för ordning och reda vilket innebär att det blir en trygg och 
lugn studiemiljö med tydligt fokus på undervisningen.

Läraren leder undervisningen och genom att kontinuerligt följa upp och återkoppla elevens nuläge och 
utveckling avser skolan kunna möta elevernas individuella behov och få eleverna att nå så långt som 
möjligt. Läraren visar på elevens styrkor och vad eleven behöver utveckla för att hjälpa eleven mot ökad 
måluppfyllelse. Eleven får muntlig formativ återkoppling direkt i undervisningssituationen och skriftligen i 
skolans digitala elevhanteringssystem. Dessutom sker återkoppling via utvecklingssamtal. Lärarna kommer 
aktivt hitta den enskilda elevens kunskapsnivå för att på så sätt bygga vidare på den kunskap som eleven 
redan har genom utmaning och stöttning.

2. Internationell profil
I en allt mer internationell och digitaliserad värld blir förståelsen för sin egen och andra nationaliteter och 
kulturer allt viktigare. Vår internationella profil bidrar till att göra eleverna intresserade av sin omvärld och 
bättre förberedda för en framtid där landsgränser får allt mindre betydelse.

Nordic International School följer den svenska läroplanen och viss del av undervisningen sker på engelska. 
Under den sammanlagda tid som en elev får engelskspråkig undervisning kommer högst hälften av 
undervisningen ges på engelska.  Inledningsvis arbetar vi huvudsakligen med undervisning på svenska och 
sedan bygga på med en ökad andel undervisning på engelska vartefter eleven känner sig mer bekväm med 
språket. I de lägre årskurserna integrerar läraren först in engelska i undervisningen genom att ange vanligt 
förekommande begrepp på engelska och svenska. Detta för att eleven skall förberedas på de engelska 
begreppen, men också för att vi skall säkerställa att eleverna helt behärskar dem på svenska. Engelskan 
ökas sedan gradvis i undervisningen. Läraren är då observant på den enskilde elevens förståelse. Visar det 
sig att den enskilde eleven inte förstår ges förklaring på svenska och läraren eller annan pedagog stöttar 
eleven direkt i klassrummet med att förstå sammanhang och enskilda begrepp på båda språken. Till detta 
har vi olika digitala hjälpmedel så som interaktivt läromedel (med filmer och bildstöd) som förklarar ett och 
samma område inom ämnet på olika språk. 

Vi är medvetna om att särskilt tillstånd krävs för undervisning på engelska, vilket vi kommer att söka 
tillstånd för.

3. Evidensbaserade metoder
Forskningen visar att lärarledda undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer med ett starkt fokus på 
kunskaper, mer undervisningstid, ordning och reda och läraren som ledare i klassrummet – traditionella 
metoder – ofta har mycket positiva effekter på elevernas kunskaps‐ och karaktärsutveckling.



Traditionella metoder som enligt hjärnforskningen gynnar inlärning är ständig feedback i klassrummet, 
klara instruktioner och repetition, läxor, förhör, kompletteringsmöjligheter samt både formativa och 
summativa bedömningar. I kombination med tydliga regler får dessa metoder helt enkelt eleverna att nå 
bästa möjliga resultat.

Studier av framgångsrika skolor visar även på betydelsen av tydlig styrning och ledning och på 
faktabaserad uppföljning och analys, både på skolnivå och för enskilda elever och lärare. Det handlar om 
kontinuerlig uppföljning av varje elevs prestation och utveckling, med hjälp av diagnostiska prov och 
noggrann kunskapsuppföljning. Det handlar också om att följa upp lärarnas prestationer och att erbjuda 
kontinuerlig feedback och kompetensutveckling.

 
 

11.2 Timplan
Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för de årskurser ansökan avser.
 

Ämnen Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt Antal timmar som
reducerats till förmån
för skolans val

Bild 64 80 144 36

Engelska 220 200 420

Hem‐ och
konsumentkunskap

29 66 95 23

Idrott och hälsa 145 226 371 89

Matematik 410 400 810

Musik 64 64 128 32

Biologi 64 88 152

Fysik 64 88 152

Kemi 65 88 153

Geografi 83 88 171

Historia 84 88 172

Religionskunskap 83 88 171

Samhällskunskap 83 88 171

Slöjd 112 112 224 56

Svenska eller svenska
som andraspråk

520 290 810

Teknik 65 88 153

Språkval 48 272 320

Elevens val 59 59 118

Skolans val       236  

Totalt garanterat
antal timmar

0 2262 2473 4971

         
 

11.3 Språkval, elevens val och skolans val
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 5 § skolförordningen att erbjuda elever minst

två av språken franska, spanska och tyska.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 8 § skolförordningen att erbjuda eleverna ett

allsidigt urval av ämnen som elevens val.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 9 § skolförordningen att använda skolans

val för undervisning i ett eller fler ämnen.
 
Om sökanden avser att erbjuda skolans val, ange vilka ämnen skolans val ska omfatta.

Skolan har ingen eget ämne i farm av skolans val utan vi har valt att lägga mer tid på ämnena engelska 
svenska eller svenska som andraspråk och matematik. För mellanstadiet läggs 42 timmar på engelska, 16 
timmar på matematik och 44 timmar på svenska eller svenska som andraspråk. För Högstadiet läggs 71 
timmar på Engelska, 16 timmar på Matematik och 47 timmar på Svenska eller Svenska som andraspråk. 
Totalt utgör detta 102 timmar på Mellanstadiet och 134 timmar på Högstadiet. Totalt för Mellan och 
Högstadium blir det därmed 236 timmar. 

 

11.4 Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) –
årskurs 1‐5

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) för årskurs 1‐5 samt hur
elever och vårdnadshavare informeras om elevernas kunskapsutveckling.



 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vad de individuella utvecklingsplanerna kommer att innehålla
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

Varje elevs skriftliga individuella utvecklingsplan (IUP) kommer att vara ett stöd i arbetet med att säkerställa 
uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd. Skolan kommer att använda ett digitalt 
elevhanteringssystem för att skapa och dokumentera varje elevs individuella utvecklingsplan. Både elev och 
vårdnadshavare kommer kontinuerligt att kunna följa elevens kunskapsutveckling i elevens IUP. 

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) kommer innehålla två delar. Dels omdömen, dels en 
framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens 
mål. Omdömena bygger på lärarnas kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens 
kunskapsutveckling utifrån läroplanen. Omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till 
kunskapskraven kommer att finnas i de ämnen som eleven har undervisats i. Om eleven riskerar att inte nå 
upp till kunskapskrav som minst ska ha uppnåtts kommer detta tydligt att framgå av dokumentationen i 
IUP. Den framåtsyftade planeringen kommer innehålla en sammanfattning om vilka insatser som behövs 
från skolans sida för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för 
läroplanen. Detta gäller för samtliga elever oavsett om eleven redan nått en godtagbar kunskapsnivå eller 
mer än godtagbar kunskapsnivå. Omdömena om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för den 
framåtsyftande planeringen. 

Läraren, eleven och vårdnadshavaren kommer minst en gång varje termin att ha ett utvecklingssamtal om 
hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs 
för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 
Informationen vid utvecklingssamtalet kommer att grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i 
förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eller ämnen som eleven får undervisning i. De 
som beslutats vid samtalet dokumenteras i utvecklingsplanen. Vårdnadshavare kommer också att kunna 
följa elevens framsteg genom den dokumentation som läraren gör gällande elevens utveckling i förhållande 
till kunskapskraven i skolans elevhanteringssystem.

Genom att kontinuerligt följa upp och återkoppla elevens nuläge och utveckling avser skolan kunna få 
eleverna att nå så långt som möjligt. Läraren visar på elevens styrkor och vad eleven behöver utveckla för 
att hjälpa eleven mot ökad måluppfyllelse. Återkopplingen sker löpande och formativt via både muntliga 
återkopplingar och skriftligen i skolans digitala elevhanteringssystem. Lärarna kommer aktivt hitta den 
enskilda elevens kunskapsnivå för att på så sätt bygga vidare på den kunskap som eleven redan har genom 
utmaning och stöttning.

Lärarna och rektorn kommer att träffas kontinuerligt för samtal om pedagogiska utvecklingsområden, betyg 
och bedömning, stöd, ledning och stimulans, analys och sammanställning av befintliga resultat och 
elevärenden. Dessa träffar ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbete som ska finnas på skolan, 
och som även är en del av huvudmannens arbete.

 

11.5 Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling – årskurs 6‐9
Beskriv hur skolenheten kommer att informera elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling
för årskurs 6‐9.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

Genom att kontinuerligt följa upp och återkoppla elevens nuläge och utveckling avser skolan kunna få 
eleverna att nå så långt som möjligt. Läraren visar på elevens styrkor och vad eleven behöver utveckla för 
att hjälpa eleven mot ökad måluppfyllelse. Återkopplingen sker löpande och formativt via både muntliga 
återkopplingar och skriftligen i skolans digitala elevhanteringssystem. Lärarna kommer aktivt hitta den 
enskilda elevens kunskapsnivå för att på så sätt bygga vidare på den kunskap som eleven redan har genom 
utmaning och stöttning. Lärarna och rektorn kommer att träffas kontinuerligt för samtal om pedagogiska 
utvecklingsområden, betyg och bedömning, stöd, ledning och stimulans. analys och sammanställning av 
befintliga resultat och elevärenden. Dessa träffar ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbete som 
ska finnas på skolan, och som även är en del av huvudmannens arbete. 

Skolan kommer att använda ett digitalt elevhanteringssystem för att dokumentera arbetet med att 
säkerställa uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling och behov av stöd. Dokumentation sker 
löpande i systemet, där läraren uppdaterar elevens progression och utvecklingsområden. Både elev och 
vårdnadshavare kommer att kunna följa dokumentationen av elevens kunskapsutveckling i det digitala 
systemet.  

Läraren, eleven och vårdnadshavaren kommer minst en gång varje termin att ha ett utvecklingssamtal om 
hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs 
för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 
Informationen vid utvecklingssamtalet kommer att grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i 
förhållande till läroplanen och kunskapskraven i de ämnen eller ämnen som eleven får undervisning i. 
Vårdnadshavare kommer också att kunna följa elevens framsteg genom den dokumentation som läraren 
gör gällande elevens utveckling i förhållande till kunskapskraven i skolans elevhanteringssystem.

Eleven får information om sin kunskapsutveckling via återkoppling direkt i undervisningen och via 
utvecklingssamtal. Vårdnadshavare får information vid utvecklingssamtal och kan även följa 
dokumentationen i systemet. Vid behov sker extra information genom bokade samtal på plats i skolan eller 
via telefon.

 

11.6 Mottagande till grundskolan
Huvudregeln är att en grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Detta
innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till
utbildning i grundskolan.



 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
grundskolan enligt 10 kap. 35 § skollagen.
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 10
kap. 35 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

11.7 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10
kap. 36 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 

11.8 Lovskola
1 kap. 1 § och 10 kap. 3 §, 23 §, 23 a – f §§ skollagen
 

 Sökanden kommer att erbjuda lovskola till berörda elever som har avslutat årskurs 8 och 9 om inte
annat följer av bestämmelserna.
 

 
 

12. Fritidshem
Besvaras endast om ansökan avser fritidshem.

 

12.1 Öppettider
 Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen

då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.

 

12.2 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
‐ hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.

 

12.3 Elevgrupperna och miljön
Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig
sammansättning och storlek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek
‐ utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).

 
 

 

13. Övrigt
 

13.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

Nordic International School hette tidigare Kronoberg Skola AB. Detta innebär att det äldre namnet kan 



finnas med i vissa bilagor. Observera att kontaktpersonens fullmakt från behörig firmatecknare ligger under 
1.4.
Vi håller för närvarande på med en adressändring vilket kan innebära vissa ledtider gällande post till 
huvudman. 

 
 

13.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Skolinspektionens remiss Dnr 2021:747 Ansökan om 
godkännande som huvudman för förskoleklass och grundskola 
Hällebergsskolan AB 

Sammanfattning 

Skolinspektionen har gett nämnden möjlighet att lämna yttrande med anledning av 

ansökan från Hällebergsskolan AB om godkännande som huvudman för förskoleklass 

och grundskola. Av ansökan framgår att ansökan rör ändrat huvudmannaskap för 

befintlig verksamhet som idag bedrivs av Hällebergsförsamlingen.  

 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 

Bilaga 1 Befolkningsprognos Uddevalla 10-15 år 

Bilaga 2 Antal elever grundskola per årsjurs 210408 

Bilaga 3 Karta Grundskolor Uddevalla 

Bilaga 4 0-15 jmf prognos 2018-2020 

Hällebergsskolan AB ansökan till Skolinspektionen  

Skolinspektionens följebrev  

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på Skolinspektionens remiss dnr 2021:747 översända förvaltningens 

tjänsteskrivelse inklusive bilagor samt 

  

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2021-04-01 Dnr BUN 2021/00167 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

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

 

Skolinspektionens remiss Dnr 2021:747 Ansökan om 

godkännande som huvudman för förskoleklass och 

grundskola Hällebergsskolan AB 

Sammanfattning 

Skolinspektionen har gett nämnden möjlighet att lämna yttrande med anledning av 

ansökan från Hällebergsskolan AB om godkännande som huvudman för förskoleklass 

och grundskola. Av ansökan framgår att ansökan rör ändrat huvudmannaskap för 

befintlig verksamhet som idag bedrivs av Hällebergsförsamlingen.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 

Bilaga 1 Befolkningsprognos Uddevalla 10-15 år 

Bilaga 2 Antal elever grundskola per årsjurs 210408 

Bilaga 3 Karta Grundskolor Uddevalla 

Bilaga 4 0-15 jmf prognos 2018-2020 

Hällebergsskolan AB ansökan till Skolinspektionen  

Skolinspektionens följebrev  

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på Skolinspektionens remiss dnr 2021:747 översända förvaltningens 

tjänsteskrivelse inklusive bilagor samt 

 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

 

Ärendebeskrivning 

Hällebergsförsamlingen bedriver fristående grundskola i Uddevalla kommun sedan 

tidigare. Huvudmannaskapet ska ändras genom att verksamheten överförs till ett 

aktiebolag.  

 

Förändringen i verksamheten innebär inte några påtagliga negativa konsekvenser för 

den kommunala verksamheten eftersom omfattningen av verksamheten är densamma 

som tidigare. Verksamheten ska bedrivas i samma lokaler som tidigare.  Kommunen har 

därför inga invändningar mot ett förändrat huvudmannaskap för verksamheten.    



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Följande bilagor lämnas:  

 Befolkningsprognos 

 Sammanställning av samtliga kommunala och fristående förskoleklasser och 

grundskolor i kommunen  

 Karta  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 

Skolinspektionen  

Grundskolekontoret  



Befolkningsprognos Uddevalla kommun juni 2020 (senaste)
Prognos

Ålder folkning 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

10 693 760 730 740 736 729 718 748 757 734 745

11 656 697 763 734 743 740 733 723 752 761 738

12 695 660 701 766 738 746 744 737 727 756 764

13 666 700 667 707 770 742 751 749 743 733 761

14 623 672 706 675 713 775 748 757 755 749 739

15 660 631 680 714 682 720 781 755 764 761 756

Summa 3 993 4 120 4 247 4 336 4 382 4 452 4 475 4 469 4 498 4 494 4 503



Summa av Elever Årskurs
Regi Enhetsnamn F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalsumma

Fristående Fridaskolan 52 50 53 53 52 54 55 74 64 69 576
Hällebergsförsamlingen/Hällebergssk 10 5 9 12 9 12 10 4 10 10 91
Orust Waldorfskola 2 1 1 4
Stenbackeskolan 17 12 20 14 20 8 14 19 22 10 156
Vassbo 1 1

Fristående Summa 79 67 82 79 83 75 80 98 96 89 828
Kommunal Bokenäs Skola 30 25 19 30 35 26 30 195

Dalabergsskolan 32 45 48 49 59 41 46 320
Externa grundskoleelever 5 3 6 4 6 8 1 6 5 9 53
Forshällaskolan 60 43 48 39 44 39 45 318
Hogstorps Skola 21 15 24 22 25 16 16 139
Hovhultsskolan 37 46 39 39 40 36 27 264
Källdalsskolan 4-6 89 52 55 196
Källdalsskolan F-3 74 66 71 63 274
Lane Ryrs Skola 18 20 27 22 22 20 14 143
Linnéaskolan 102 87 78 267
Ljungskileskolan 4-6 81 88 72 241
Ljungskileskolan F-3 63 84 58 86 291
Norgårdenskolan 7-9 170 151 141 462
Norgårdenskolan F-6 30 42 41 44 25 48 51 281
Norrskolan 46 48 48 52 50 48 46 338
Ramnerödsskolan 83 59 77 219
Ramnerödsskolan F-2 18 19 6 43
Sandersdalsskolan 46 44 50 49 49 49 287
Sommarhemsskolan 7-9 119 120 112 351
Sommarhemsskolan F-6 46 44 57 47 44 52 50 340
Unnerödsskolan 40 39 44 44 64 45 276
Västerskolan 6-7 87 106 193
Västerskolan 8-9 128 114 242
Äsperödsskolan F-6 45 50 51 40 43 44 35 308

Kommunal Summa 611 633 637 630 676 612 575 586 550 531 6041
Totalsumma 690 700 719 709 759 687 655 684 646 620 6869



Regi Enhetsnamn Årskurs Elever
Fristående Fridaskolan 1 50
Fristående Fridaskolan 2 53
Fristående Fridaskolan 3 53
Fristående Fridaskolan 4 52
Fristående Fridaskolan 5 54
Fristående Fridaskolan 6 55
Fristående Fridaskolan 7 74
Fristående Fridaskolan 8 64
Fristående Fridaskolan 9 69
Fristående Fridaskolan F 52
Fristående Fridaskolan Total 576
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg1 5
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg2 9
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg3 12
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg4 9
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg5 12
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg6 10
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg7 4
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg8 10
Fristående Hällebergsförsamlingen/Hälleberg9 10
Fristående Hällebergsförsamlingen/HällebergF 10
Fristående Hällebergsförsamlingen/HällebergTotal 91
Fristående Orust Waldorfskola 4 2
Fristående Orust Waldorfskola 5 1
Fristående Orust Waldorfskola 6 1
Fristående Orust Waldorfskola Total 4
Fristående Stenbackeskolan 1 12
Fristående Stenbackeskolan 2 20
Fristående Stenbackeskolan 3 14
Fristående Stenbackeskolan 4 20
Fristående Stenbackeskolan 5 8
Fristående Stenbackeskolan 6 14
Fristående Stenbackeskolan 7 19
Fristående Stenbackeskolan 8 22
Fristående Stenbackeskolan 9 10
Fristående Stenbackeskolan F 17
Fristående Stenbackeskolan Total 156
Fristående Vassbo 7 1
Fristående Vassbo Total 1
Fristående Total 828
Kommunal Äsperödsskolan F-6 1 50
Kommunal Äsperödsskolan F-6 2 51
Kommunal Äsperödsskolan F-6 3 40
Kommunal Äsperödsskolan F-6 4 43
Kommunal Äsperödsskolan F-6 5 44
Kommunal Äsperödsskolan F-6 6 35
Kommunal Äsperödsskolan F-6 F 45
Kommunal Äsperödsskolan F-6 Total 308
Kommunal Bokenäs Skola 1 25
Kommunal Bokenäs Skola 2 19
Kommunal Bokenäs Skola 3 30
Kommunal Bokenäs Skola 4 35
Kommunal Bokenäs Skola 5 26
Kommunal Bokenäs Skola 6 30



Kommunal Bokenäs Skola F 30
Kommunal Bokenäs Skola Total 195
Kommunal Dalabergsskolan 1 45
Kommunal Dalabergsskolan 2 48
Kommunal Dalabergsskolan 3 49
Kommunal Dalabergsskolan 4 59
Kommunal Dalabergsskolan 5 41
Kommunal Dalabergsskolan 6 46
Kommunal Dalabergsskolan F 32
Kommunal Dalabergsskolan Total 320
Kommunal Enheten för flerspråkighet och inte- Saknas - 22
Kommunal Enheten för flerspråkighet och inteMOD 14
Kommunal Enheten för flerspråkighet och inteTotal 36
Kommunal Externa grundskoleelever 1 3
Kommunal Externa grundskoleelever 2 6
Kommunal Externa grundskoleelever 3 4
Kommunal Externa grundskoleelever 4 6
Kommunal Externa grundskoleelever 5 8
Kommunal Externa grundskoleelever 6 1
Kommunal Externa grundskoleelever 7 6
Kommunal Externa grundskoleelever 8 5
Kommunal Externa grundskoleelever 9 9
Kommunal Externa grundskoleelever 10 1
Kommunal Externa grundskoleelever F 5
Kommunal Externa grundskoleelever Total 54
Kommunal Fjärrundervisning 2 1
Kommunal Fjärrundervisning 3 1
Kommunal Fjärrundervisning 4 3
Kommunal Fjärrundervisning 5 1
Kommunal Fjärrundervisning 6 1
Kommunal Fjärrundervisning 7 1
Kommunal Fjärrundervisning 8 1
Kommunal Fjärrundervisning 9 1
Kommunal Fjärrundervisning Total 10
Kommunal Forshällaskolan 1 43
Kommunal Forshällaskolan 2 48
Kommunal Forshällaskolan 3 39
Kommunal Forshällaskolan 4 44
Kommunal Forshällaskolan 5 39
Kommunal Forshällaskolan 6 45
Kommunal Forshällaskolan F 60
Kommunal Forshällaskolan Total 318
Kommunal Hogstorps Skola 1 15
Kommunal Hogstorps Skola 2 24
Kommunal Hogstorps Skola 3 22
Kommunal Hogstorps Skola 4 25
Kommunal Hogstorps Skola 5 16
Kommunal Hogstorps Skola 6 16
Kommunal Hogstorps Skola F 21
Kommunal Hogstorps Skola Total 139
Kommunal Hovhultsskolan 1 46
Kommunal Hovhultsskolan 2 39
Kommunal Hovhultsskolan 3 39
Kommunal Hovhultsskolan 4 40
Kommunal Hovhultsskolan 5 36



Kommunal Hovhultsskolan 6 27
Kommunal Hovhultsskolan F 37
Kommunal Hovhultsskolan Total 264
Kommunal Källdalsskolan 4-6 4 89
Kommunal Källdalsskolan 4-6 5 52
Kommunal Källdalsskolan 4-6 6 55
Kommunal Källdalsskolan 4-6 Total 196
Kommunal Källdalsskolan F-3 1 66
Kommunal Källdalsskolan F-3 2 71
Kommunal Källdalsskolan F-3 3 63
Kommunal Källdalsskolan F-3 F 74
Kommunal Källdalsskolan F-3 Total 274
Kommunal Lane Ryrs Skola 1 20
Kommunal Lane Ryrs Skola 2 27
Kommunal Lane Ryrs Skola 3 22
Kommunal Lane Ryrs Skola 4 22
Kommunal Lane Ryrs Skola 5 20
Kommunal Lane Ryrs Skola 6 14
Kommunal Lane Ryrs Skola F 18
Kommunal Lane Ryrs Skola Total 143
Kommunal Linnéaskolan 7 102
Kommunal Linnéaskolan 8 87
Kommunal Linnéaskolan 9 78
Kommunal Linnéaskolan Total 267
Kommunal Ljungskileskolan 4-6 4 81
Kommunal Ljungskileskolan 4-6 5 88
Kommunal Ljungskileskolan 4-6 6 72
Kommunal Ljungskileskolan 4-6 Total 241
Kommunal Ljungskileskolan F-3 1 84
Kommunal Ljungskileskolan F-3 2 58
Kommunal Ljungskileskolan F-3 3 86
Kommunal Ljungskileskolan F-3 F 63
Kommunal Ljungskileskolan F-3 Total 291
Kommunal Norgårdenskolan 7-9 7 170
Kommunal Norgårdenskolan 7-9 8 151
Kommunal Norgårdenskolan 7-9 9 141
Kommunal Norgårdenskolan 7-9 Total 462
Kommunal Norgårdenskolan F-6 1 42
Kommunal Norgårdenskolan F-6 2 41
Kommunal Norgårdenskolan F-6 3 44
Kommunal Norgårdenskolan F-6 4 25
Kommunal Norgårdenskolan F-6 5 48
Kommunal Norgårdenskolan F-6 6 51
Kommunal Norgårdenskolan F-6 F 30
Kommunal Norgårdenskolan F-6 Total 281
Kommunal Norrskolan 1 48
Kommunal Norrskolan 2 48
Kommunal Norrskolan 3 52
Kommunal Norrskolan 4 50
Kommunal Norrskolan 5 48
Kommunal Norrskolan 6 46
Kommunal Norrskolan F 46
Kommunal Norrskolan Total 338
Kommunal Ramnerödsskolan 7 83
Kommunal Ramnerödsskolan 8 59



Kommunal Ramnerödsskolan 9 77
Kommunal Ramnerödsskolan Total 219
Kommunal Ramnerödsskolan F-2 1 19
Kommunal Ramnerödsskolan F-2 2 6
Kommunal Ramnerödsskolan F-2 F 18
Kommunal Ramnerödsskolan F-2 Total 43
Kommunal Sandersdalsskolan 1 44
Kommunal Sandersdalsskolan 2 50
Kommunal Sandersdalsskolan 3 49
Kommunal Sandersdalsskolan 4 49
Kommunal Sandersdalsskolan 5 49
Kommunal Sandersdalsskolan F 46
Kommunal Sandersdalsskolan Total 287
Kommunal Sommarhemmets Grundsärskola 7 1
Kommunal Sommarhemmets Grundsärskola 8 1
Kommunal Sommarhemmets Grundsärskola Total 2
Kommunal Sommarhemsskolan 7-9 7 119
Kommunal Sommarhemsskolan 7-9 8 120
Kommunal Sommarhemsskolan 7-9 9 112
Kommunal Sommarhemsskolan 7-9 Total 351
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 1 44
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 2 57
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 3 47
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 4 44
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 5 52
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 6 50
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 F 46
Kommunal Sommarhemsskolan F-6 Total 340
Kommunal Unnerödsskolan 1 39
Kommunal Unnerödsskolan 2 44
Kommunal Unnerödsskolan 3 44
Kommunal Unnerödsskolan 4 64
Kommunal Unnerödsskolan 5 45
Kommunal Unnerödsskolan F 40
Kommunal Unnerödsskolan Total 276
Kommunal Västerskolan 6-7 6 87
Kommunal Västerskolan 6-7 7 106
Kommunal Västerskolan 6-7 Total 193
Kommunal Västerskolan 8-9 8 128
Kommunal Västerskolan 8-9 9 114
Kommunal Västerskolan 8-9 Total 242
Kommunal Total 6 066
Total 6 890



Norgårdenskolan

Källdalsskolan

Sandersdalsskolan

Unnrödskolan

Västerskolan

Ramnerödskolan

Norrskolan

Hovhultskolan

Dalabergskolan

Stenbackeskolan

Fridaskolan

Sommarhemsskolan

Äsperödskolan



Linneaskolan
Ljungskileskolan

Hällebergsskolan

Forshällaskolan

Lane-Ryr skolan
Hogstorpskolan

Bokenässkolan



2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognos 2018 10642 10870 11065 11255 11485 11660 11795 11925 12050 12100 12170
Prognos 2019 10 837 11 012 11 177 11 383 11 555 11 684 11 833 11 950 12 001 12 087 12 161
Prognos 2020 10979 11079 11231 11342 11403 11516 11609 11653 11736 11820 11917
Utfall 2020 10995

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognos 2018 3813 3945 4035 4180 4320 4420 4470 4535 4580 4580 4605
Prognos 2019 3 927 4 017 4 169 4 299 4 415 4 478 4 556 4 600 4 595 4 641 4 638
Prognos 2020 3993 4120 4248 4337 4382 4453 4476 4469 4497 4493 4504
Utfall 2020 4081

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognos 2018 4079 4080 4125 4180 4270 4340 4395 4460 4510 4530 4550
Prognos 2019 4 060 4 094 4 141 4 207 4 258 4 289 4 355 4 390 4 417 4 439 4 461
Prognos 2020 4086 4095 4132 4143 4139 4180 4224 4274 4333 4398 4468
Utfall 2020 4067

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Prognos 2018 2750 2845 2905 2895 2895 2900 2930 2930 2960 2990 3015
Prognos 2019 2 850 2 901 2 867 2 877 2 882 2 917 2 922 2 960 2 989 3 007 3 062
Prognos 2020 2900 2864 2851 2863 2882 2883 2909 2910 2906 2929 2945
Utfall 2020 2847
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Från: Rebecka Ahlvik Doverhem <rebecka.ahlvik.doverhem@skolinspektionen.se>
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Remiss 
 

Uddevalla kommun 

2021‐02‐10

Dnr 2021:747

Remiss från Skolinspektionen 
Hällebergsskolan AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en förskoleklass och 

grundskola vid Hällebergsskolan i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2022/23. 

Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan utan bilagor 

bifogas. 

Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 

sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det 

allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). 

Kommunens yttrande 
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka 

ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens 

planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem‐sex år.  

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör 

kommunen även bifoga följande: 

1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (6‐15 år) av elever i kommunen. Prognosen ska minst sträcka 

sig fem år framåt, men helst tio år. 

2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående förskoleklasser och grundskolor i kommunen. 

Observera att det ska framgå vilka skolor som är fristående respektive kommunala. Av sammanställningen bör 

både årskurser och elevantal per årskurs i varje skola framgå. 

3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående grundskolorna i kommunen. 

Remissvar 
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara 

Skolinspektionen tillhanda senast den 23 april 2021. E‐postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  
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Vänligen ange ansökans diarienummer 2021:747 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen 

ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.  

 

På Skolinspektionens vägnar 
 

Rebecka Ahlvik Doverhem 

Utredare 

	

Bilaga 
Ansökan från Hällebergsskolan AB 

Kopia till 
Hällebergsskolan AB 

 



Ansökan om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående

förskoleklass, grundskola och fritidshem

 

Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig.  Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Det undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ansökan avser
 Förskoleklass
 Fritidshem
 Grundskola

Ange vilket läsår skolenheten avser att starta
VT 2022

Ange i vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Uddevalla kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Hällebergsskolan AB

Organisationsnummer/personnummer
559291‐2199

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Hällebergsskolan

 
 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Hällebergsskolan AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 559291‐2199

Utdelningsadress Skälläckerödsvägen 6

Postnummer 45932

Ort Ljungskile

 
 
 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera
led. Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna
ansökan för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan
alltså inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


Lägg till bilaga

 
 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.
Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.
 

Kontaktperson Matthijs Klomp

E‐postadress matthijs.klomp@halleberg.se

Telefon arbetet

Mobil 0723717356

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Sytrelseordförande

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

Skolan har en kristen konfessionell inriktning. Exempel på konfessionella inslag är bön för maten och 
morgonsamlingar innan undervisningen börjar för dagen, särskilt utmärkt på schemat. På dessa 
morgonsamlingar varvas olika ämnen, till exempel en uppläst bibeltext och tankar runt den, en sång eller 
budskap som har med vår värdegrund att göra. Vi vill uppmuntra alla att vara med vid morgonsamlingen, 
men den är frivillig och det är vårdnadshavaren som tillsammans med eleven bestämmer om eleven ska vara 
med eller inte. Det är frivilligt för eleven att delta i de konfessionella inslagen.

 

1.6 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman.  Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

 

Beskriv förändringen som ni vill genomföra
Hällebergsförsamlingen, nuvarande huvudman för Hällebergsskolan, har startat ett aktiebolag med syfte 
att flytta över skolverksamheten till bolaget.

 

1.7 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.
VT 2022

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan.
Bilaga 1.7 Medgivande för övertagande

 

https://skolinspektionen.se/globalassets/01-inspektion-och-tillstand/tillstand/ansokan-dokument/2021-medgivande-aterkalla-vid-byte-av-huvudman.docx


2. Elevantal och elevprognos
2.1 Årskurser

Ange de årskurser ansökan avser:
 
F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9

   

2.2 Elevantal
Ange planerat antal elever per skolform samt vilket år verksamheten är fullt utbyggd.
 
  F‐klass Åk 1 Åk 2 Åk 3 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Totalt
Läsår 1 8 10 6 8 13 8 12 10 4 10 89

Läsår 2 9 8 10 6 8 13 8 12 10 4 88

Läsår 3 8 9 8 10 6 8 13 8 12 10 92

Fullt
utbyggd
verksamhet

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 110

 

   
 

2.3 Antal elever i fritidshemmet
Ange planerat antal elever samt årskurser på fritidshemmet för läsår 1‐3 samt vid fullt utbyggd verksamhet.
Fritidshemmet ska enligt 14 kap. 7 § skollagen erbjudas till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
 
  Antal elever Årskurser
Läsår 1 0

Läsår 2 0

Läsår 3 0

Fullt utbyggd verksamhet 0

   
 

2.4 Läsår skolenheten är fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd. Om fullt utbyggd verksamhet ligger längre fram
än fem år, ange skäl till detta.
Skolenheten är redan idag fullt utbyggd organisatoriskt men ännu inte helt vad gäller elevantal.

   
 

2.5 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
startas upp och bedrivas långsiktigt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga förskoleklass eller
grundskolans årskurs som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
‐  vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den planerade skolenheten i samband med
   intresseundersökningen
‐  att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information om att den planerade skolan är en
   fristående skola
‐  vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐  resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt årskurs
‐  hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐  urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.
 

Se nedan

Lägg till bilaga

   
 

2.6 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när



informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.
Elevprognosen baseras på nuvarande elevunderlag och tillkommande barn till föräldrar med barn på skolan 
eller till föräldrar med anknytning till skolan.
Vårdnadshavarna har fått information om den planerade ändringen av huvudmannaskapet email, se 
bifogad bilaga. Förändringen av formen för huvudmannaskapet även till stor del bygger önskemål från både 
vårdnadshavare, personal och nuvarande huvudman att skapa en större tydlighet i relationen mellan skolan 
och huvudmannens övriga verksamhet. Vårdnadshavarna har varit mycket delaktiga genom hela processen 
och pådrivande för förändringen. Vi bedömer att denna förändring kommer att stärka skolan framöver och 
att de vårdnadshavare som idag har sina barn i skolan ser positivt på förändringen.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.
2.6 Underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.

 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.
Likviditetsbudgeten består av två delar: Del ett visar in‐ och utbetalningar och investeringar för etablering,
det vill säga in‐ och utbetalningar som sker innan skolstart. Del två visar in‐ och utbetalningar under läsår 1.
Resultatbudget lämnas för de tre första läsåren och visar bokföringsmässiga intäkter och kostnader. Se
vidare under avsnitt 3.8 för likviditetsbudget samt 3.9 för resultatbudget.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och med varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera
eventuella större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i
budgeten för till exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Budgeten bygger på nuvarande kostnader i verksamheten med en kostnadsutveckling på 3% per år.

 
 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning
om sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.
 

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per sökt skolform. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive skolform.
 
Av redogörelsen ska framgå
 
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen
 

Elevpengen är baserad på Uddevalla kommuns beslutade bidragsbelopp för 2021:
Förskoleklass:    78 192
Årsk 1‐2:             79 739
Årsk 3‐6:             85 823
Årsk 7‐9:           101 990

Bilaga 3.3 Samråd med Uddevalla Kommun

 
 
 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank.

Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer



‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja.

Lägg till bilaga

 
 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

Inga övriga inbetalningar/intäkter är planerade

Lägg till bilaga

 

3.6 Investeringar och etableringsutbetalningar vid en ny skolenhet
Investeringar och etableringsutbetalningar ska redovisas i budgeten.
 
Av budgeten ska följande framgå
‐ ange med vilka belopp och i vilka poster etableringsutbetalningar respektive investeringar upptas i
budgeten.
 
Av beskrivning ska följande framgå
‐ hur investeringar och etableringskostnader är beräknade
‐ hur investeringar och etableringskostnader ska finansieras
‐ när i tiden in‐ och utbetalningarna kommer att uppstå.

Då bolaget planerar att ta över en befintlig skolenhet räknar bolaget inte med några investeringar eller 
etableringsutbetalningar vid den nya skolenheten.

 
 

3.7 Likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt
likviditetsbudget för läsår 1

Inkom med en likviditetsbudget för in‐ och utbetalningar innan skolstart samt ytterligare en likviditetsbudget
för läsår 1.
 
Eventuella inbetalningar utöver bidrag ska vara sådana som inte redan angivits i investerings‐ och
etableringsbudgeten. Detta innebär alltså att sökanden inte kan ta upp samma inbetalning i både
”likviditetsbudget in‐ och utbetalningar innan skolstart” och i ” likviditetsbudget läsår 1”.
 
Likviditetsbudget in‐ och utbetalningar
innan skolstort

Likviditetsbudget läsår 1    

Inbetalningar Innan
skolstart

Inbetalningar Läsår 1 Totalt år 1

  Kommunalt bidrag
förskoleklass

636 636

    Kommunalt bidrag
grundskola

7369 7369

    Kommunalt bidrag fritidshem 0

    Avgift fritidshem 0



Lån Lån 0

Aktieägartillskott/
ägartillskott

Aktieägartillskott/
ägartillskott

0

Finansiering med egna medel Finansiering med egna medel 0

Annan finansiering Annan finansiering 0

Övriga inbetalningar Övriga inbetalningar 726 726

Summa inbetalningar 0 Summa inbetalningar 8731 8731

         

Utbetalningar ‐ innan
skolstart

  Utbetalningar ‐ läsår 1    

Utbildning och personal   Utbildning och personal    

    Skolledning     Skolledning 568 568

    Personal/lärare     Lärare förskoleklass 281 281

          Lärare grundskola 4485 4485

          Personal fritidshem 0

        Övrig personal 454 454

    Administration     Administration 251 251

    Rekrytering     Rekrytering 0

          Fortbildning 50 50

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning    

    Lokalhyra     Lokalhyra 845 845

    Speciallokaler     Speciallokaler 20 20

    Möbler     Möbler 50 50

    Kontorsutrustning     Kontorsutrustning 20 20

    Telefon, kopiator mm     Telefon, kopiator mm 25 25

Läromedel   Läromedel    

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

    Litteratur/utrustning/skol‐
    bibliotek (ink program‐
    varor, licenser)

250 250

    Datorer     Datorer 105 105

Övrigt   Övrigt    

    Info och annonsering     Info och annonsering 10 10

        Elevhälsa 168 168

        Skolmåltider 773 773

    Försäkringar     Försäkringar 100 100

          Studie‐ och
    yrkesvägledning

0

    Övriga utbetalningar     Övriga utbetalningar 0

Finansiella poster   Finansiella poster    

    Räntor     Räntor 0

    Amorteringar     Amorteringar 0

Summa utbetalningar 0 Summa utbetalningar 8455 8455

Över/Underskott 0 Över/Underskott 276 276
 

 

3.8 Resultatbudget för läsår 1, 2 och 3
Inkom med en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3.  Utgå från Skolinspektionens budgetmall nedan.
 
Observera att angivna kostnader läsår 1 bör överensstämma med totala utbetalningar i likviditetsbudget.
Förklara eventuella avvikelser.
 
Resultatbudget      

Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag förskoleklass 636 729 659

Kommunalt bidrag grundskola 7369 7341 7996

Kommunalt bidrag fritidshem

Avgift fritidshem

Övriga intäkter 726 748 770

Summa intäkter 8731 8818 9425

       

Kostnader      



Personal      

    Skolledning 568 585 602

    Lärare förskoleklass 281 290 299

    Lärare grundskola 4485 4620 4758

    Personal fritidshem

    Övrig personal 454 467 481

    Administration 251 259 266

    Rekrytering

    Fortbildning 50 52 53

Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad 845 870 896

    Kostnader för speciallokaler 20 21 21

    Kontorsutrustning/förbrukningsinventarier 200 203 212

Läromedel      

    Litteratur/utrustning/skolbibliotek (inkl.
    programvaror, licenser)

250 258 265

Övrigt      

    Info och annonsering 10 10 11

    Elevhälsa 168 173 178

    Skolmåltider 773 796 820

    Försäkringar 100 103 106

    Studie‐ och yrkesvägledning

    Övriga kostnader

Finansiella poster      

    Räntor

Avskrivningar      

    Möbler 0

    Datorer

    Telefon, kopiator mm

Summa kostnader 8455 8707 8968

Vinst/förlust 276 111 457
 

 

3.9 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen är nystartat eller av annat
skäl inte har ett eget kapital som täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

3.10 Avgift fritidshemmet
Avgifter som en enskild huvudman för ett fritidshem tar ut ska vara skäliga.
 
Om sökanden avser att ta ut avgift för eleverna i fritidshemmet ska följande framgå
‐ avgiftens storlek
‐ hur den har beräknats (exempelvis kommunens maxtaxa).

 
 

4. Lokaler
 

4.1 Lokaler
 Sökanden kommer att ha tillgång till lokaler och den utrustning som behövs för att syftet med

utbildningen ska kunna uppfyllas.

Ange i vilken stadsdel/kommundel skolenheten planeras vara belägen.
 
Vid ett godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen kommer Skolinspektionen enligt
26 kap. 9 a § skollagen att genomföra en kontroll av den verksamhet som ska bedrivas innan utbildningen
startar (etableringskontroll). Etableringskontrollen görs under maj – juni samma år som utbildningen är tänkt



att starta. Vid etableringskontrollen granskar Skolinspektionen huvudmannens förberedelser inför
skolstarten. Bland annat granskas skolans lokaler. Skolinspektionen tar ställning till om huvudmannen följer
de föreskrifter som gäller för verksamheten.

Ljungskile

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för tillgången till speciallokaler och om de kommer att inrymmas inom skolenheten eller om de ska
hyras externt.

Om speciallokaler inte ska inrymmas i skolenheten, redogör för
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Hem‐ och konsumentkunskap
Särskild lokal för hemkunskap finns.

Idrott och hälsa
Särskild lokal för idrott och hälsa finns. Simundervisning görs i kommunal badanläggning och en gång per 
år hyr skolan en kommunal friidrottsanläggning för en friidrottsdag.

Naturorienterande ämnen (biologi, fysik, kemi och teknik)
Lokal finns som är utrustad för laborationer inom de naturorienterande ämnena.

Slöjd
Separata speciallokaler finns för textilslöjd och trä‐ och metallslöjd

 

4.3 Skolbibliotek
Beskriv hur sökanden kommer att säkerställa elevernas tillgång till ett skolbibliotek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ skolbibliotekets innehållsmässiga funktion
‐ skolbibliotekets pedagogiska funktion.
 
Om skolbiblioteket inte inryms inom skolenhetens lokaler redogör för hur sökanden avser tillförsäkra
eleverna tillgång till ett skolbibliotek.

I takt med att eleverna i våra svenska skolor läser allt mindre, har skolbiblioteken fått en allt viktigare roll i 
att göra böcker och läsning till en naturlig del av elevernas vardag. Detta sker både genom att göra böcker 
tillgängliga och synliga i miljöer där elever regelbundet rör sig, men också genom medvetna satsningar där 
målet är att skapa positiva läsupplevelser och ge en inblick i böckernas fantastiska värld. I de yngre klasserna 
ges eleverna regelbundet tid att möta skönlitterära böcker på lektionstid, både genom högläsning och egen 
läsning. I förskoleklassen och klass 1‐3 finns det barnböcker och lättlästa böcker tillgängliga i klassrummen. 
Eleverna har också  själva möjlighet att gå till biblioteket när de har behov av en ny bok eller behöver hjälp 
att hitta något som lockar och inspirerar. De får också dela med sig av tips till varandra på böcker som de 
gillat att läsa. Regelbundna läsläxor och andra satsningar för att inspirera till läsning hemma är också en del 
i arbetet för att öka läsandet bland eleverna. De har då möjlighet att låna med sig böcker från skolans 
bibliotek.  I de äldre klasserna är läsning av gemensam litteratur och samtal och reflektioner kring denna, ett 
återkommande inslag och skolbiblioteket tillhandahåller då klassuppsättningar av böcker som brukar 
användas. Läsning av skönlitterära böcker är också en del av språkundervisningen i moderna språk. Ett par 
gånger om året sker en större lässatsning där både material och personal från skolbiblioteket spelar en viktig 
roll. Under en vecka avsätts tid för läsning varje dag, böcker ställs fram i matsal och korridorer och ibland 
läser någon högt vid skolmåltiden. Eleverna uppmuntras också att titta efter böcker hemma och på det 
kommunala biblioteket.  Att se både elever och personal sitta eller ligga på bänkar eller golv i bibliotek, 
klassrum, matsal och uppehållsrum och läsa samtidigt, blir en härlig inspiration till läsning.

I skolans lokaler finns det ett skolbibliotek med främsta fokus på skönlitteratur och faktaböcker för de yngre 
eleverna (F‐6). Det innehåller också böcker på engelska, franska och tyska. Utöver det har skolan några 
klassuppsättningar med skönlitterära böcker. Det kommunala biblioteket ligger på fem minuters 
promenadavstånd från skolan och utgör ett viktigt komplement till skolans eget bibliotek. Elever med läs‐ 
och skrivsvårigheter erbjuds hjälp att upprätta konton på legimus. Biblioteksansvarig på skolan sköter 
administrationen kring utlåning av böcker, köper in nya böcker och är engagerad i lässatsningar på 
skolan.  

 
 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
 

5.1 Rektor
 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden kommer att anställa en rektor som

genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.
 
 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i förskoleklassen och i grundskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har
legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning får bedriva sådan
undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 



 Sökanden för förskoleklassen/grundskolan kommer att följa kraven på lärares utbildning enligt 2 kap.
13 § och 17‐22 §§ skollagen.

 

5.3 Personal i fritidshemmet ‐ utbildning
För undervisning i fritidshemmet ställs krav på personalens utbildning. Utöver lärare eller förskollärare får
det i undervisningen i fritidshemmet finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att
elevernas utveckling och lärande främjas.
 

 Sökanden för fritidshemmet kommer att följa kraven på personalens utbildning och erfarenhet enligt 2
kap. 14 § skollagen.

 

5.4 Antal lärare ‐ förskoleklass
Ange beräknat antal lärare i förskoleklassen uttryckt i personer och antal heltidstjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

1 0.8 1 0.8 1 0.8 1 0.8
 
Antal elever per lärare, läsår 1 10
Antal elever per lärare, läsår 2 11
Antal elever per lärare, läsår 3 10
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 14

 
 

5.5 Antal lärare ‐ grundskola
Ange beräknat antal lärare i grundskolan uttryckt i personer och antal tjänster. Lämna även en redogörelse
för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

10 7.5 10 7.5 10 7.5 12 8.5
 
 
Antal elever per lärare, läsår 1 11
Antal elever per lärare, läsår 2 11
Antal elever per lärare, läsår 3 11
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 12
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
Det beräknade antalet lärare i årskurs 1‐9 är inledningsvis 7,5 lärartjänster fördelade på ca 10 lärare. Med 
ökat elevantal beräknas detta gå upp till ca 8 lärartjänster samt utökande av stödresurser/lärarassistenter.

Lärarresurserna planeras vara fördelade enligt följande
Klass 1‐3 ‐ 2 lärartjänster, med utökat stöd vid ökat elevantal
Klass 4‐5 ‐ 1,5 lärartjänster
Klass 6‐7 ‐ 2 lärartjänster
Klass 8‐9 ‐ 2 lärartjänster
Vi eftersträvar att lärare i så hög utsträckning som möjligt ska ha legitimation i de ämnen de undervisar i. 
Det kan uppstå situationer där kontinuitet för eleverna prioriteras före detta. Se bilaga 5.5 för att se hur 
graden av legitimerade lärare ser ut.  

 
 

5.6 Antal tjänster ‐ fritidshem
Ange beräknat antal personal i fritidshemmet uttryckt i personer och antal tjänster.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 

Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet
Antal

personer
Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

 
 
Antal elever per personal, läsår 1 NaN
Antal elever per personal, läsår 2 NaN
Antal elever per personal, läsår 3 NaN
Antal elever per personal, fullt utbyggd verksamhet NaN
 

 



 
 

5.7 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 
 

6. Elevhälsa och studie‐ och
yrkesvägledning

 

 

6.1 Elevhälsa
Beskriv hur eleverna får tillgång till elevhälsans kompetenser och funktion.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vilka personalkategorier som kommer att ingå i elevhälsan
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta förebyggande
‐ hur elevhälsans kompetenser ska arbeta hälsofrämjande
‐ hur samverkan ska ske dels mellan elevhälsans samtliga kompetenser och dels med övriga
  personalgrupper i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Elevhälsans arbete leds av rektor och speciallärare och innefattar följande kompetenser:

Speciallärare ‐ anställd på 35%, i tjänsten ingår 
‐ att ha ett övergripande ansvar för elevhälsans gemensamma arbete,
‐ att ge andra lärare stöd i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd,vid upprättande och utvärdering 
av åtgärdsprogram
‐ att ge direkt stöd till elever i behov av detta. 
‐ att ansvara för att Skolverkets bedömningsstöd genomförs i de yngre klasserna och att lästester görs på 
‐ gruppnivå i de högre klasserna. 
‐ att i de fall det behövs en bredare utredning kring en elevs kunskapsnivå eller skolsituation i stort, ansvara 
för de pedagogiska delarna av utredningen.
‐ att ansvara för att sammankalla till elevhälsans möten, till elevkonferenser och deltar i diverse möten med 
arbetslag och vårdnashavare när det behövs.
‐ att leda samtal med klassföreståndare kring aktuella behov i klasserna. Detta görs två gånger per termin. 
Frågor som behandlas är relationer och atmosfär i klassen, studiero,  hur det ser ut i klassen ur ett 
jämställdhetsperspektiv samt andra behov på gruppnivå. Se bifogade frågor kring jämställdhet i bilaga 6.1.

Skolsköterska ‐ anställd på 10%, i tjänsten ingår att
‐ bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa
‐ undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling
‐ förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
‐ uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
‐ i samverkan med elever, vårdnadshavare och skolans övriga personal arbeta för att ge eleverna kunskap 
om hälsosamma levnadsvanor och om faktorer som bidrar till hälsa eller ohälsa

Detta sker bland annat genom
‐ undervisning och råd vid enskilda samtal och i grupp och i elevhälsoteamet. 
‐ att träffa alla elever regelbundet (vartannat år i de flesta fall) till hälsobesök som innehåller hälsosamtal 
och ‐ hälsokontroller. Bedömning av tillväxt, allmänt hälsotillstånd, utveckling och inlärning. Följa upp och  
remittera till annan vårdgivare vid behov. 
‐ att erbjuda vaccin utifrån barnvaccinationsprogrammet
‐ finnas tillgänglig för elever, vårdnadshavare och personal på skolan för att ge råd, svara på frågor och 
bidra med medicinsk kompetens då det efterfrågas
‐ bidra med medicinsk kompetens och omvårdnadsperspektiv i elevhälsoteamets arbete
‐ enklare sjukvårdsinsatser på plats i skolan, öppen mottagning och möjlighet till tidsbokade besök
‐ samverkan med andra verksamheter såsom barnhälsovård, övrig hälso‐ och sjukvård och socialtjänst

Skolkurator ‐ anställd på 15%, i tjänsten ingår att
‐ förbättra förutsättningarna för elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på att stödja elevernas ‐
utveckling mot utbildningens mål.
‐ I samarbete med elevhälsa och rektor ha ett stort ansvar för elever i behov av särskilt stöd.
‐ arbeta förebyggande genom att ge förslag, genomföra och analysera förebyggande åtgärder kring våra 
elevers behov.
‐ arbeta åtgärdande genom att genomföra sociala åtgärder för elever i behov av detta.
‐ leda samtal med klassföreståndare kring aktuella behov i klasserna. ‐Detta görs två gånger per termin. 
Frågor som behandlas är relationer och atmosfär i klassen, studiero,  hur det ser ut i klassen ur ett 
jämställdhetsperspektiv samt andra behov på gruppnivå. Se bifogade frågor kring jämställdhet i bilaga 6.1.

Detta sker bland annat genom att:
‐ bidra med kunskap om risk‐ och skyddsfaktorer för barn och elevers hälsa, sociala situation, lärande och 
utveckling.
‐ medverka i analyser av elevenkäter och diskutera insatser.
‐ analysera och förstå främjande insatser utifrån barn och elevers behov.
‐ hålla sig uppdaterad kring aktuell forskning på området.
‐ genomföra stöd‐, motivation‐ och krissamtal.
‐ bidra till olika utredningar.
‐ medverka i samtal med vårdnadshavaren.
‐ samverka med externa aktörer som ex. BUP och SOC.
‐ i  förebyggande syfte möta elevgrupper.



Skolpsykolog ‐ anlitas på timmar för att 
‐ delta i regelbundet i elevhälsoteamets möten i syfte att bredda kompetensen där.
‐ genomföra basutredningar kring elever där skolan har behov av att få en tydligare bild av elevers kognitiva 
‐‐ och/eller sociala förmåga och inlärningssituation.
‐ ge samtalsstöd vid exempelvis krishantering

Skolläkare ‐ anlitas på timmar för att vara del av allt det hälsofrämjande och förebyggande arbete som 
utförs av elevhälsans medicinska del. Detta sker bland annat genom att skolläkaren:
‐ ansvarar för ordination av akutmediciner enligt generella direktiv, dvs en lista över vilka läkemedel och 
doser skolsköterskan får ge och på vilka indikationer. 
‐ ansvarar för vaccinationsbedömningar och vaccinationsordinationer utanför ordinarie 
barnvaccinationsprogram. Ansvarar för ordination av alla vaccinationer om skolsköterskan inte har 
vidareutbildning med rätt att själv ordinera inom barnvaccinationsprogrammet (men det har jag numera så 
det kanske inte behöver stå med?)
‐ finns tillgänglig för konsultation och medicinsk rådgivning, vid avvikelser vid hälsobesöken eller andra 
frågor där läkarkompetens behövs. I första hand för skolsköterskan, men även för annan personal på skolan 
och för elever och vårdnadshavare. 
‐ ansvarar för den medicinsk delen av elevutredningar.  

Elevhälsoteamet möts ca en gång i månaden. I övrigt följer deras arbete ett årshjul, se bilaga 6.1.
‐ att stötta elever i sitt skolarbete och tidigt fånga upp svårigheter av olika slag, tror vi är en väldigt viktig del 
i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. 
‐ tydlig struktur kring hur olika ärenden ska hanteras och en tillgänglighet av elevhälsans stödfunktioner, 
både för elever och lärare är andra viktiga faktorer.
‐ tydliga instruktioner finns kring hur ärenden ska lyftas till elevhälsan, samt kring hur vi ska agera om 
någon får kännedom om psykisk ohälsa av något slag.

Varje läsår genomförs trivselenkäter för att fånga upp utvecklingsområden för trivsel på skolan. Utifrån 
dessa sätts mål upp för verksamheten. Se årscykel för detta på sidan 15 i likabehandlingsplanen, bilaga 9.1. 
Utöver detta genomförs en enkät i de äldre klasserna kring stress och mående i förhållande till 
skolprestationen. Denna följs upp genom att tillsammans med klasserna titta på resultaten och samtal kring 
hur stress kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Elevhälsan är också delaktig i planering och utarbetande av arbetsområden som berör elevers fysiska och 
psykiska hälsa, bland annat tematiska arbeten kring normer och värden. 

 

6.2 Studie‐ och yrkesvägledning
Beskriv hur skolan planerar att arbeta så att elevernas behov av vägledning inför val av framtida utbildning
och yrkesverksamhet tillgodoses. Redogörelsen ska avse samtliga årskurser som ansökan avser.

Se arbetsplan för Studie‐ och Yrkesvägledning vid Hällebergsskolan, bilaga 6.2 Studie‐ och yrkesvägledning

 
 

7. Elevens utveckling mot målen
 

7.1 Stöd i form av extra anpassningar och särskilt stöd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med elever i behov av stöd i form av extra anpassningar inom
den ordinarie undervisningen och särskilt stöd.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ när det är aktuellt med stöd i form av extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen
‐ hur stödformen extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen förhåller sig till särskilt stöd
‐ när behov av särskilt stöd ska utredas och hur elevhälsan ska involveras i arbetet
‐ rutiner för utarbetande av åtgärdsprogram och hur eleven och elevens vårdnadshavare involveras i detta
och vad som ska framgå av ett åtgärdsprogram.

När det finns tecken på att en elev riskerar att inte nå den förväntade kunskapsnivån för sin årskurs och på 
sikt de kunskapskrav som finns för ett godkänt betyg, eller då det är tydligt att olika faktorer i studiemiljön 
eller hos eleven gör att denne inte kan prestera efter sina förutsättningar, sätts det in extra anpassningar 
eller särskilt stöd.
För att fånga upp dessa behov görs det klassgenomgångar en gång per termin. Dessa leds av specialläraren 
och de lärare som undervisar i klassen deltar. Samtal förs kring olika elevers utmaningar och kring vilken 
nivå av insatser som krävs. Många gånger kommer man här överens om extra anpassningar som lärarna 
ska vidta i klassrummet, i vissa fall dokumenteras anpassningar som redan satts in. Eventuellt tidigare extra 
anpassningar utvärderas.
I dessa samtal görs också bedömningen om det behöver göras en pedagogisk utredning kring någon elev, 
utifrån att de extra anpassningarna inte räckt till. Den pedagogiska utredningen leder vanligtvis till särskilt 
stöd som dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Mentorn ansvara för den pedagogiska utredningen och 
upprättandet av åtgärdsprogram, vid behov med stöd av specialläraren. Elev och föräldrar ska alltid vara 
inkopplade vid en pedagogisk utredning och upprättandet av åtgärdsprogam. Om en elev redan har ett 
aktuellt åtgärdsprogram vid höstterminsstarten, görs alltid en pedagogisk utredning för att ta ställning till 
hur det fortsatta stödet ska se ut. Rektor och speciallärare läser alltid igenom och ger respons på de 
åtgärdsprogram som upprättas och utväderingen av dessa.
Vid behov kopplas hela elevhälsoteamet in i arbetet med åtgärdsprogram och eventuella vidare 
utredningar.

 
 

8. Kvalitet och inflytande



8.1 Systematiskt kvalitetsarbete
Beskriv sökandens och skolenhetens rutiner avseende det systematiska kvalitetsarbetet.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att fördela ansvaret mellan huvudmannen och rektorn gällande det

systematiska kvalitetsarbetet
‐ hur skolenhetens resultat följs upp i förhållande till kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet 

och studiero samt andra nationella mål
‐ vilka som ges möjlighet att delta i arbetet med kartläggning, analys och uppföljning inom det

systematiska kvalitetsarbetet.
 

Huvudmannens anställda skolchef gör regelbundet uppföljningar och bedömningar av verksamhetens 
måluppfyllelse och sammanställer detta i rapporter till huvudmannen. (bilaga skolchefsrapporter?) Detta 
utgör basen i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Uppföljning och analys vad gäller ekonomi, 
personal, arbetsmiljö (inklusive jämställdhet, trygghet och studiero) och aktuella kränkningsärenden görs 
vid varje ordinarie styrelsemöte (c:a 6 gånger per år). Uppföljning och analys av kunskapsresultat görs två 
gånger per år efter varje terminsslut.
För skolenhetens uppföljning och utvärdering av kunskapsresultat, jämställdhet mellan elever, trygghet och 
studiero samt andra nationella mål ansvarar skolans rektor.
Den pedagogiska personalen medverkar vid resultatuppföljning och analys. All personal och elever 
medverkar vid kartläggning och uppföljning av frågor som rör jämställdhet, trygghet och studiero.
Verktyg som används vid resultatuppföljningen är bland annat nationell statistik, Skolinspektionens 
skolenkät, egna enkäter till elever, vårdnadshavare och personal, lektionsobservationer och Skolverkets 
självvärderingsverktyg BRUK.

 
 

8.2 Rutiner för klagomål
Beskriv sökandens rutiner för klagomålshanteringen.  
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ sökanden kommande rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen
‐ hur information om rutinerna görs tillgänglig för elever, vårdnadshavare och andra.

Sökandes rutiner kommer att följa nuvarande skolenhetens rutiner som finns (och kommer att vara) 
tillgängliga på skolans hemsida: https://www.hallebergsskolan.se/wp‐content/uploads/Rutin‐for‐
hantering‐av‐klagomal‐pa‐Hallebergsskolan.pdf

 

8.3 Inflytande och samråd
Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska ges inflytande över sin utbildning.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur eleverna kommer att få inflytande över sin undervisning
‐ vilka forum för samråd som kommer att finnas för eleverna.

Eleverna ges inflytande över sin undervisning genom att de uppmuntras att komma till lärare direkt med 
förslag och idéer gällande former för undervisningen och för redovisning av kunskaper. Det förs också 
dialoger i klassrummen kring till exempel hur ett arbetsområde ska redovisas eller kring vilka tidsramar som 
är rimliga.
Klassråd genomförs regelbundet i klasserna. Från årskurs 4 och uppåt har klasserna elevrepresentanter i 
skolrådet. De yngre elevernas synpunkter meddelas skolrådet genom lärare. Detta eftersom erfarenheten har 
visat att det ofta blir för svårt för ordföranden att både driva ärenden och handleda de yngsta eleverna i ett 
skolråd. Ordförande är en elevrepresentant från klass 8‐9. Arbetet i elevrådet får stöd av rektor eller lärare 
som specifikt fått uppdraget.  

 
 

 

9. Åtgärder mot kränkande behandling
9.1 Målinriktat arbete

Beskriv hur sökanden ska bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av elever.
 
Av beskrivningen av sökandens arbete ska följande framgå
‐ främjande och förebyggande åtgärder
‐ hur sökanden ska arbeta för att upptäcka trakasserier och kränkande behandling
‐ elevers delaktighet i arbetet, exempel på aktiviteter, åtgärder etc. på skolenheten för att motverka
kränkande behandling.
 

Det främjande och förebyggande arbetet sammanfattas under rubriken Främjande och förebyggande 
arbete för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, sidan 5‐8 i 
likabehandlingsplanen, bilaga 9.1.
För att upptäcka, utreda och komma till rätta med situationer där trakasserier och kränkande behandling är 
det av största vikt att all personal på skolan är uppmärksam och rapporterar vidare om man fått kännedom 
om något. Rutiner kring detta, samt ansvarsfördelning finns dokumenterat på s. 11‐14 i 
Likabehandlingsplanen, bilaga 9.1. Dessa rutiner aktualiseras med personalen vid inledningen av varje 
läsår.

 



9.2 Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot
kränkande behandling

Beskriv sökandens rutiner för att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ lärarens roll och ansvar
‐ rektorns roll och ansvar
‐ huvudmannens roll och ansvar.

Se avsnittet Arbetsgång och ansvarsfördelning vid mobbning; upprepad diskriminering, trakasserier eller 
kränkande behandling, sid. 13‐14  i likabehandlingsplanen, bilaga 9.1  

 

9.3 Grundläggande demokratiska värderingar
Beskriv hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur skolenheten ska arbeta med värdegrundsfrågor utifrån mål och riktlinjer i läroplanen
‐ ge exempel på hur skolenheten ska arbeta med grundläggande demokratiska värderingar och de

mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors
lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.

 

I undervisningen förekommer regelbundet värderingsövningar, dilemmafrågor och samtal om demokratiska 
värderingar. Stor vikt läggs vid att motverka den egocentriska tendens som kursplaner och betygskriterier 
lätt medverkar till, genom att främja samarbetsförmåga och solidariskt handlande. Detta sker med stöd av 
konceptet kooperativt lärande.

Som det även framgår av beskrivningen av elevhälsans arbete (se 6.1) så görs det klassgenomgångar två 
gånger per termin. Frågor som behandlas är relationer och atmosfär i klassen, studiero,  hur det ser ut i 
klassen ur ett jämställdhetsperspektiv samt andra behov på gruppnivå. Se bifogade frågor kring 
jämställdhet i bilaga 6.1.

Se även avsnitt Vision och målsättningar, s. 4  i likabehandlingsplanen, bilaga 9.1, samt planen för 
tematiskt arbete kring normer och värden, bilaga 9.3  

 
 
 

10. Förskoleklass
Besvaras endast om ansökan avser förskoleklass.

 
 

10.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i förskoleklassen kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ arbetssätt och arbetsformer, ge exempel på hur man ska arbeta med språk, matematik, motorisk utveckling
och social gemenskap
‐ hur förskoleklassen ska samverka med grundskolan (om skolenheten omfattar grundskola).

Arbetssätt och arbetsformer i Hällebergsskolans förskoleklass
Språk
Vi jobbar med olika slags språklekar och bokstavsarbete parallellt. När det gäller språklekar följer vi 
Bornholmsmodellen. Ibland jobbar barnen med digitala hjälpmedel där språket främjas. Exempel på det kan 
vara att träna på ljud och bokstäver på en ipad eller dator, skriva och skicka mail, fotografera och skriva till 
sina bilder. När barnen blivit fonemmedvetna och ”knäckt koden” får de skriva olika saker som t. ex sagor, 
tankekartor, önskelistor, självkännedomsuppgifter osv. Vi gör dikteringar tillsammans och har högläsning 
med läsförståelsefrågor. Barnen uppmuntras också att läsa själva.  

Matematik
När vi jobbar med matematik följer vi ett norskt material som heter Pixel plus ett material som heter ”Tänka, 
resonera och räkna i förskoleklass”. Barnen har varsin bok som de jobbar en del av tiden med. För övrigt har 
vi genomgångar tillsammans med mycket konkret material och bilder. Vi använder oss också av olika 
mattespel och ibland kombinerar vi matte med rörelse.

Motorisk utveckling
Vi har regelbundna idrottslektioner som främjar den grovmotoriska utvecklingen. Nästan dagligen har vi 
stunder av rörelse av olika slag. En dag i veckan går vi till skogen där fri lek prioriteras och då den 
grovmotoriska utvecklingen naturligt främjas. Den finmotoriska träningen utvecklas när barnen skapar på 
olika sätt och också vid bygglek.

Social gemenskap
Förskoleklassen är en unik plats där barnen naturligt utvecklar sin sociala förmåga. Denna utveckling vill vi 
ska genomsyra all vår verksamhet och ständigt vara i fokus. Med hjälp av drama, tema och samtal försöker 
vi tillsammans med barnen göra dem medvetna om hur vi ska vara mot varandra. Dessa samtal mynnar ut i 
trivselregler som vi knyter an till under läsåret. Varje läsår jobbar vi med temat ”olikheter” och ibland 
använder vi oss av samarbetsövningar och kooperativa övningar. Framförallt utvecklas den sociala 
gemenskapen i den fria leken, vilket vi avskiljer tid till.

Samverkan med grundskolan
Regelbunden samverkan med grundskolan är att eleverna i 1‐3:an läser för barnen, att de har 



gemensamma raster ute och att de äter lunch tillsammans. Vid vissa tillfällen får vi besök av klasser, även de 
som går i 8:an och 9:an, då vi har olika typer av aktiviteter tillsammans. Exempel på det är bygg‐ och 
rollekar. Det händer också att elever i grundskolan läser berättelser de själva skrivit för förskoleklassen och 
spelar dockteater/teater. När eleverna i förskoleklassen ska inskolas inför 1:an hälsar vi på ett par gånger 
innan sommarlovet.

 

10.2 Omfattning
 Förskoleklassen kommer att omfatta minst 525 timmar per läsår enligt 9 kap. 7 § skollagen.

 

10.3 Information till vårdnadshavare
 Vårdnadshavare till elever i förskoleklassen kommer att erbjudas utvecklingssamtal minst en gång varje

läsår enligt 9 kap. 11 § skollagen.
 

10.4 Mottagande till förskoleklass
Huvudregeln är att fristående förskoleklass ska vara öppen för alla elever som ska erbjudas utbildning i
förskoleklassen. Detta innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande
som har rätt till utbildning i förskoleklassen. Utbildningen får dock begränsas till att avse elever som är i
behov av särskilt stöd för sin utveckling.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
förskoleklassen enligt 9 kap. 17 § skollagen.
 

 Mottagande i förskoleklassen kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd för sin
utveckling. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

10.5 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till förskoleklassen som Skolinspektionen godkänt enligt 9
kap. 18 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 
 

 

11. Grundskola
 

Besvaras endast om ansökan avser grundskola.
 
 

11.1 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i grundskolan kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur undervisningen kommer att organiseras
‐ vilka arbetsformer som kommer att karakterisera utbildningen.
 
Om den sökta verksamheten är en mindre skolenhet, dvs. skolenheten har ett lågt elevantal, beskriv hur
sökanden med det sökta antalet elever ska kunna bedriva en verksamhet långsiktigt och med god kvalitet. Det
är viktigt att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i olika grupperingar.
Elevantalet är en väsentlig faktor för att bedöma en enskild huvudmans förutsättningar att kunna bedriva en
långsiktig skolverksamhet av god kvalitet.
 
Av redogörelsen kring mindre skolenhet ska det framgå hur sökanden
‐ avser att säkerställa skolans ekonomi om det blir förändringar i det planerade elevantalet
‐ ska kunna anställa behörig personal för samtliga grundskolans ämnen
‐ kommer att organisera undervisningen för att eleverna ska kunna nå målen i läroplanen
‐ avser att leva upp till kravet på att eleverna ges möjlighet till flexibla studiegrupper och till social fostran i
olika grupperingar.

Utbildningen kommer att organiseras i åldersblandade grupper enligt följande:
Förskoleklass, 1‐2, 3, 4‐5, 6‐7, 8‐9. Eventuellt med förändringar på grund av gruppstorlekar, företrädesvis i 
klass F‐3 där gruppindelningen till exempel skulle kunna vara F‐1, 2‐3. För att säkerställa att alla elever får 
del av allt centralt innehåll i de olika ämnena, fördelas innehållet upp i År A och B. Vissa elever läser år A i 
åk  5, 7 och 9, medan andra läser det i åk 4, 6 och 8. Detta gäller ämnen som t ex NO och SO där innehållet 
inte kräver att det läses i en viss ordning. I till exempel matematik och engelska delas klasserna oftare upp 
årskursvis för att möjliggöra genomgångar på rätt nivå. I de lägre årskurserna görs också en uppdelning av 
innehållet mellan åren, i vissa fall  i år A och B som ovan och i vissa fall mellan årskurserna. Detta eftersom 



årskurserna har olika mycket tid i timplanen.

I utbildningen uppmuntras olika arbetsformer som lärarledd undervisning,klassamtal, enskilt arbete, 
pararbete, och arbete i grupp. Ett arbete görs för att implementera kooperativt lärande i undervisningen. 
Detta med målsättningen att öka elevernas medvetenhet om och erfarenhet av att lära med och av 
varandra, men också för att öka elevernas delaktighet och aktivitet i klassrummet.

 
 

11.2 Timplan
Ange undervisningstid i timmar om 60 minuter per ämne för de årskurser ansökan avser.
 

Ämnen Lågstadiet Mellanstadiet Högstadiet Totalt Antal timmar som
reducerats till förmån
för skolans val

Bild 53 77 101 231

Engelska 60 220 208 488

Hem‐ och
konsumentkunskap

0 36 83 119

Idrott och hälsa 142 190 261 593 7

Matematik 427 415 400 1242

Musik 71 77 77 225 5

Biologi 62 66 89 217 1

Fysik 40 65 89 194

Kemi 40 65 89 194

Geografi 49 83 89 221

Historia 49 83 89 221

Religionskunskap 49 83 89 221

Samhällskunskap 49 83 89 221

Slöjd 47 142 142 331

Svenska eller svenska
som andraspråk

680 528 291 1499

Teknik 47 65 89 201

Språkval 0 47 273 320

Elevens val 0 83 107 190

Skolans val        

Totalt garanterat
antal timmar

1865 2408 2655 6928

         
 

11.3 Språkval, elevens val och skolans val
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 5 § skolförordningen att erbjuda elever minst

två av språken franska, spanska och tyska.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 8 § skolförordningen att erbjuda eleverna ett

allsidigt urval av ämnen som elevens val.
 Sökanden kommer enligt 10 kap. 4 § skollagen samt 9 kap. 9 § skolförordningen att använda skolans

val för undervisning i ett eller fler ämnen.
 
Om sökanden avser att erbjuda skolans val, ange vilka ämnen skolans val ska omfatta.

Sökanden omfördelar mellan ämnen enligt ovan som skolans val. Sökanden överväger även möjligheten att 
erbjuda en fördjupning inom kristendom i religionsämnet som skolans val. Fördjupningen kommer i så fall 
helt utgå från kursplanen i religionsämnet.

 

11.4 Utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner (IUP) –
årskurs 1‐5

Beskriv hur skolenheten kommer att arbeta med individuella utvecklingsplaner (IUP) för årskurs 1‐5 samt hur
elever och vårdnadshavare informeras om elevernas kunskapsutveckling.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vad de individuella utvecklingsplanerna kommer att innehålla
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

Den individuella utvecklingsplanen för årskurs 1‐5 kommer innehålla två olika delar. Den ena innehåller ett 



omdöme om elevens kunskapsutveckling och den andra tydliggör den framåtsyftande planeringen för 
eleven. Rent konkret kommer skolan att utgå från Skolverkets exempelblanketter och arbeta med dessa 
utifrån vår lärplattform Schoolity. Denna lärplattform kommer både personal, elever och vårdnadshavare ha 
tillgång till. 

Uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling kommer framförallt ske genom regelbundna 
mentorssamtal, där uppsatta mål utvärderas, nya sådana identifieras och en strategi för att nå dessa mål 
tas fram. Därutöver kommer denna uppföljning ske mer eller mindre hela tiden i en formativ och summativ 
studiemiljö, där elevens kunskaper kommer att redovisas på olika sätt men också där olika moment och 
undervisningsformer kommer erbjudas. Detta kommer ge möjlighet till en bred uppfattning över elevens 
kunskapsutveckling men också en fördjupad sådan hos eleven.  

Skolan kommer arbeta mycket med att skapa en god plattform för lärande och kunskapsutveckling hos våra 
elever. Detta tror vi oss uppnå genom att prioritera goda relationer men också genom att värdesätta en god 
studiero, vilken vi anser vara en viktig faktor till elevernas kunskapsutveckling. Utöver detta kommer vi 
erbjuda en studiemiljö präglad av hög lärartäthet, olika lektionsupplägg och genomförande av dessa, 
tillgång till uppdaterat och relevant läromedel samt digitala lösningar. Vi kommer emellanåt dessutom 
använda oss av ett mer differentierat uppgiftsgenomförande, där eleverna kan utmanas till ökade 
”svårighetsnivåer”, men där man som elev också kan känna tillfredsställelse i det man presterat.  Annat som 
också kommer prioriteras är våra kartläggningar kring elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd 
som föreligger, och matcha upp de behov som framkommer. Vi kommer erbjuda läxläsning efter skoltid och 
eleven val, där fördjupade studier alltid finns som ett alternativ. 
 
Information till elever och vårdnadshavare, kring elevernas kunskapsutvecklingen, kommer ske genom att 
kommunikation gällande enskilda prov och läxförhör ges direkt till vårdnadshavare. Utöver detta kommer vi 
ha utvecklingssamtal två gånger per läsår, där det mesta som har med elevens kunskapsutveckling och 
övrig skolsituation kan komma att diskuteras. 

 

11.5 Utvecklingssamtal och kunskapsutveckling – årskurs 6‐9
Beskriv hur skolenheten kommer att informera elever och vårdnadshavare om elevernas kunskapsutveckling
för årskurs 6‐9.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lärarna följer upp elevernas kunskapsutveckling
‐ hur skolenheten kommer att arbeta för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
‐ hur elever och vårdnadshavare får information om elevernas kunskapsutveckling.

I årskurs 6‐9 kommer uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling framförallt ske genom regelbundna 
mentorssamtal, där uppsatta mål utvärderas, nya sådana identifieras och en strategi för att nå dessa mål 
tas fram. Därutöver kommer denna uppföljning ske mer eller mindre hela tiden i en formativ och summativ 
studiemiljö, där elevens kunskaper kommer att redovisas på olika sätt men också där olika moment och 
undervisningsformer kommer erbjudas. Detta kommer ge möjlighet till en bred uppfattning över elevens 
kunskapsutveckling men också en fördjupad sådan hos eleven.   

Vi kommer arbeta mycket med att skapa en god plattform för lärande och kunskapsutveckling hos våra 
elever. Detta tror vi oss uppnå genom att prioritera goda relationer men också genom att värdesätta en god 
studiero, vilken vi anser vara en viktig faktor till elevernas kunskapsutveckling. Utöver detta kommer vi 
erbjuda en studiemiljö präglad av hög lärartäthet, olika lektionsupplägg och genomförande av dessa, 
tillgång till uppdaterat och relevant läromedel samt digitala lösningar. Vi kommer emellanåt dessutom 
använda oss av ett mer differentierat uppgiftsgenomförande, där eleverna kan utmanas till ökade 
”svårighetsnivåer”, men där man som elev också kan känna tillfredställelse i det man presterat.  Annat som 
också kommer prioriteras är våra kartläggningar kring elevers behov av extra anpassningar och särskilt stöd 
som föreligger, och matcha upp de behov som framkommer. Vi kommer erbjuda läxläsning efter skoltid och 
eleven val, där fördjupade studier alltid finns som ett alternativ. 

Information till elever och vårdnadshavare, kring elevernas kunskapsutvecklingen, kommer dels ske genom 
kommunikation gällande enskilda prov, läxförhör och inlämnade uppgifter,  företrädesvis via Schoolity. 
Utöver detta kommer vi ha utvecklingssamtal två gånger per läsår, där det mesta som har med elevens 
kunskapsutveckling och övrig skolsituation kan komma att diskuteras. 

 

11.6 Mottagande till grundskolan
Huvudregeln är att en grundskola ska vara öppen för alla som har rätt till utbildning i grundskolan. Detta
innebär att skolan ska vara öppen för alla och i mån av plats ta emot alla sökande som har rätt till
utbildning i grundskolan.
 
 
Om sökanden avser att begränsa mottagandet ska sökanden ange vilken grupp av elever som avses i
nedanstående ruta. Ange de villkor för mottagande som kommer att gälla för att en elev ska beredas plats i
grundskolan enligt 10 kap. 35 § skollagen.
 

 Mottagandet kommer att begränsas till elever som är i behov av särskilt stöd enligt 10 kap. 35 §
skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 Mottagandet kommer att begränsas till vissa elever som utbildningen är särskilt anpassad för enligt 10
kap. 35 § skollagen. Redogör närmare för vilka elever som avses.

 

11.7 Urval
Om det inte finns plats för alla sökande vid skolenheten ska urval göras på de grunder Skolinspektionen
godkänner. De urvalsgrunder som Skolinspektionen tidigare har bedömt som godtagbara är syskonförtur,
geografisk närhet och anmälningsdatum, förtur för elever som t.ex. har erfarenhet av en viss pedagogik
(t.ex. Waldorf eller montessori) eller för elever som har gått i sökandens förskola eller förskoleklass.
 

 Sökanden avser att tillämpa de urvalsgrunder till grundskolan som Skolinspektionen godkänt enligt 10



kap. 36 § skollagen.
 
Om sökanden avser att tillämpa en annan urvalsgrund än de Skolinspektionen tidigare har godkänt, ange
vilken urvalsgrund sökanden vill tillämpa och skälet till urvalsgrunden.

 

11.8 Lovskola
1 kap. 1 § och 10 kap. 3 §, 23 §, 23 a – f §§ skollagen
 

 Sökanden kommer att erbjuda lovskola till berörda elever som har avslutat årskurs 8 och 9 om inte
annat följer av bestämmelserna.
 

 
 

12. Fritidshem
Besvaras endast om ansökan avser fritidshem.

 

12.1 Öppettider
 Sökanden kommer enligt 14 kap. 5 och 8 §§ skollagen att erbjuda eleverna fritidshem den del av dagen

då eleverna inte går i förskoleklass eller grundskola och under lov. Hänsyn kommer även tas till
vårdnadshavares förvärvsarbete eller studier eller till om eleven har ett eget behov på grund av familjens
situation i övrigt.

 

12.2 Utbildningens syfte
Beskriv hur utbildningen i fritidshemmet kommer att genomföras.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten kommer att anpassas till elevens behov, förutsättningar och erfarenheter
‐ hur eleverna kommer att få inflytande och delaktighet över utformningen av verksamheten.

 

12.3 Elevgrupperna och miljön
Beskriv hur sökanden kommer att se till att eleverna i fritidshemmet kommer att ha en lämplig
sammansättning och storlek.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur verksamheten ska organiseras med avseende på elevgruppernas sammansättning och storlek
‐ utformningen av tilltänkt lokal för verksamheten (utomhus‐ och inomhusmiljö).

 
 

 

13. Övrigt
 

13.1 Övriga upplysningar
Eventuella övriga upplysningar som sökanden önskar framhålla anges här.

 
 

13.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr BUN 2021/00225  7 

Remiss från Skolinspektionen 2021-719, Thorengruppen AB 
ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola vid Lärlingsgymnasiet i 
Sverige i Ale kommun 

Sammanfattning 

Thorengruppen AB 556613-9290 förvärvade under 2020 Lärlingsgymnasiet i Sverige 

AB och har hos Skolinspektionen ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiets befintliga 

godkännande på den befintliga enheten i Ale kommun. Thorengruppen ansöker 

samtidigt om en utökning av programmen Barn- och fritidsprogrammet med inriktning 

Pedagogiskt och socialt arbete samt Vård- och omsorgsprogrammet från och med 

läsåret 2022/2023. I samband med utökningen ansöker även Thorengruppen AB om ett 

namnbyte på enheten från Lärlingsgymnasiet i Sverige (Lärlingsgymnasiet Ale) till 

Yrkesgymnasiet Ale.  

 

Barn och utbildningsnämnden får nu möjlighet att yttra sig över om en etablering av de 

sökta utbildningarna medför påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 

anordnas av kommunen.  

 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 

Thorengruppen AB ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program   

  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Handläggare 

Verksamhetschef Stefan Einarsson 

Telefon 0522-69 68 53 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Skolinspektionen 2021-719, Thorengruppen AB 

ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola vid Lärlingsgymnasiet i 

Sverige i Ale kommun 

Sammanfattning 

Thorengruppen AB 556613-9290 förvärvade under 2020 Lärlingsgymnasiet i Sverige 

AB och har hos Skolinspektionen ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiets befintliga 

godkännande på den befintliga enheten i Ale kommun. Thorengruppen ansöker 

samtidigt om en utökning av programmen Barn- och fritidsprogrammet med inriktning 

Pedagogiskt och socialt arbete samt Vård- och omsorgsprogrammet från och med 

läsåret 2022/2023. I samband med utökningen ansöker även Thorengruppen AB om ett 

namnbyte på enheten från Lärlingsgymnasiet i Sverige (Lärlingsgymnasiet Ale) till 

Yrkesgymnasiet Ale.  

 

Barn och utbildningsnämnden får nu möjlighet att yttra sig över om en etablering av de 

sökta utbildningarna medför påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 

anordnas av kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 

Thorengruppen AB ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program   

 

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om att få överta 

Lärlingsgymnasiets befintliga godkännande på den befintliga enheten i Ale kommun 

och ansöker samtidigt om en utökning av programmen Barn- och fritidsprogrammet 

med inriktning Pedagogiskt och socialt arbete samt Vård- och omsorgsprogrammet från 

och ned läsåret 2022/2023.  
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Lärlingsgymnasiet Ale har idag förutom programmen; Bygg- och anläggning, El- och 

energi, Försäljning- och service, Industritekniska samt Fordons- och transport även 35 

elever på Barn och fritidsprogrammet inriktning Fritid och hälsa.  

 

Utökningen består i ytterligare en inriktning inom Barn- och fritid med totalt 18 

utbildningsplatser vid fullt utbyggd verksamhet samt 36 utbildningsplatser inom Vård- 

och omsorgsprogrammet vid fullt utbyggd verksamhet.  

 

Barn och utbildningsförvaltningen framhåller att det finns ett samverkansavtal inom 

Fyrbodal gällande förstahandsmottagning och att nuvarande utbildningsorganisation 

(utbud) samt Uddevalla gymnasieskolas lokalförutsättningar för nationella program 

beräknas kunna möta så väl efterfrågan av utbildning samt elevökning under 

planperioden 2022-2028. Uddevalla gymnasieskola driver inom berörda utbildningar så 

väl skolförlagd organisation som lärlingsförlagd. Denna kombination är viktig för att 

kunna organisera dessa utbildningar utefter behov/efterfrågan. En eventuell ökande 

efterfrågan kommande år kan mötas inom befintlig organisation med dessa två 

utbildningsformer.    
  

Ekonomiska konsekvenser   

Barn- och fritidsprogrammet 

Ett minskande antal elever inom Barn- och fritidsprogrammet-skolförlagt och/eller 

lärlingsförlagt kommer att resultera i högre utbildningskostnader per elev. 

Verksamheten bygger idag på en klass skolförlagt samt ytterligare mellan 5 och 10 

lärlingar per årskurs. Om en mindre organisation krävs blir det dyrare och det nuvarande 

utbudet riskeras.   

   

Vård- och omsorgsprogrammet    

Andel elever som väljer lärlingsalternativet motsvarar idag organisationen inom lärling. 

Om andelen minskar kommer lärarkostnaden att stiga.   

    

Pedagogiska och organisatoriska konsekvenser   

Barn- och fritidsprogrammet 

Nuvarande lärlingsplatser efterfrågas inte fullt ut. Skulle andelen elever som söker 

lärlingsutbildning inom Barn- och fritidsprogrammet minska ytterligare riskeras utbudet 

inom lärlingsutbildning. En yrkeslärare svarar för ca 6-8 elever per årskurs.   
 

Vård- och omsorgsprogrammet  

Tillgången på apl-platser är idag otillräcklig och det är svårt att täcka det behov som 

finns. Antal platser inom NU-sjukvården har reducerats kommande år. Detta innebär att 

andel apl-veckor och dess innehåll redan nästa läsår förändras med mer 

verksamhetsträning i skolans regi. Till detta kommer att lärlingsformen använder 

betydligt mer apl-tid i sin utbildning.     
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Slutsats   

Nuvarande organisation tillgodoser väl efterfrågan av berörda utbildningar samt har 

förutsättningar att utöka antalet utbildningsplatser om behov finns inom planperioden. 

Detta gäller dock för närvarande inte Vård-och omsorgsprogrammet utifrån problematik 

med för få apl-platser inom samverkansområdet. Inom Vård- och 

omsorgsprogrammet finns inte möjlighet att utöka antalet utbildningsplatser.  

 
 

  
Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar   

  

Ålder   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   

   

16   659   668   641   690   721   691   728   787   762   771   769   
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Sammanställning över antalet utbildningsplatser kommunala och fristående 

gymnasieskolor i kommunen   

  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson 

Förvaltningschef Verksamhetschef  

 

Skickas till 

Skolinspektionen  

Gymnasiekontoret  



1

Pernilla Gustafsson

Från: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se>
Skickat: den 22 februari 2021 14:40
Till: kommun@ale.se; kommunstyrelsen@alingsas.se; kommun@essunga.se; kommun@grastorp.se; utbildningsforvaltningen@educ.goteborg.se; kommun@kungalv.se; kommun@lerum.se; kommunen@lillaedet.se; 

orustkommun@orust.se; kundcenter@partille.se; kommun@stenungsund.se; kommun@tjorn.se; trollhattans.stad@trollhattan.se; Funktionsbrevlåda Barn och Utbildning; kommun@vanersborg.se
Kopia: Christina Rosenqvist
Ämne: Remiss 2021:719 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola, Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun, Thorengruppen AB
Bifogade filer: Ansökan SI 2021-719.pdf; Tjänsteanteckning.pdf

Remiss från Skolinspektionen 
Thorengruppen AB  har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående  gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  

Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet ABs befintliga godkännande på den befintliga enheten i Ale. I samband med ansökan önskar man utöka godkännandet med ytterligare gymnasieprogram. 
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan utan bilagor bifogas.  
 
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2021. Under maj 2021 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande  
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av  utbildningen. Med lång sikt avses cirka 
fem‐sex år. Bifoga även uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16‐åringar de kommande fem åren (år 2021‐2026). 

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

Det nationella barn‐ och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete samt fritid och hälsa, vård‐ och omsorgsprogrammet med inriktningen inriktningar saknas, bygg och anläggningsprogrammet med inriktningarna 

husbyggnad samt måleri, el‐ och energiprogrammet med inriktningen elteknik, försäljning‐ och serviceprogrammet med inriktningen , industritekniska programmet med inriktningen svetsteknik och fordons‐ och transportprogrammet med 

inriktningarna personbil, lastbil och mobila maskiner samt transport  

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2021/2022 samt om möjligt läsåret 2022/2023.  

Remissvar 
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021. 

E‐postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr SI 2021:719 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.  
                                                                                      

På Skolinspektionens vägnar 
 

 
 
_________________________________________ 
  
Sandra Adawi 
Utredare 
Tillståndsenheten 



Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2022

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Ale kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB

Organisationsnummer/personnummer
556762‐8176

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Lärlingsgymnasiet Ale

 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Lärlingsgymnasiet i Sverige AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556762‐8176

Utdelningsadress Nygatan 25

Postnummer 903 29

Ort Umeå

 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

‐

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Christina Rosenqvist

E‐postadress christina.rosenqvist@thorengruppen.se

Telefon arbetet 0730‐251546

Mobil 0730‐251546

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Etableringsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Lärlingsgymnasiet Ale

Skolenhetens adress Rödjans väg 7

Postnummer 449 34

Ort Nödinge

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

93221031

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB (Lärlingsgymnasiet Ale)

Det nya namnet anges här.
Yrkesgymnasiet Ale

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 
Nationellt program Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning Husbyggnad

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 19 15 19 53

Nationellt program Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning Måleri

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 10 11 8 29

Nationellt program El‐ och energiprogrammet

Inriktning Elteknik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 7 7 7 21

Nationellt program Barn‐ och fritidsprogrammet

Inriktning Fritid och hälsa



  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 15 8 12 35

Nationellt program Försäljning‐ och serviceprogrammet

Inriktning Inriktningar saknas

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 18 13 14 45

Nationellt program Industritekniska programmet

Inriktning Svetsteknik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 2 3 2 7

Nationellt program Fordons‐ och transportprogrammet

Inriktning Personbil

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 26 17 10 53

Nationellt program Fordons‐ och transportprogrammet

Inriktning Transport

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 7 5 5 17

Nationellt program Fordons‐ och transportprogrammet

Inriktning

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 3 6 15

Infoga program
 

Totalt antal elever vid skolenheten 275
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

Lokalen där skolan idag befinner sig i har ledig kapacitet att ta in fler elever i den omfattning ansökan  
innebär. Skolans ekonomi kommer påverkas positivt då skolan idag har ledig kapacitet att ta emot fler elever  
och samtidigt har alla grundfunktioner som en verksamheten kräver redan på plats. Denna kommer dock att  
utökas i den omfattning det behövs för att tillgodose utökningens behov men kommer ändå innebära ett  
positivt resultat för ekonomin.  
Antalet lärartjänster kommer utökas då detta är nya program som kräver mer personal med  
rätt utbildning. Utökningen kommer motsvara den lärartäthet som anges under punkt 5 och i enlighet med  
det antal elever vi sökt utökning för. Även elevhälsan kommer utökas som ett exempel för att uppfylla de  
ytterligare behov som utökningen innebär.  
I övrigt kommer utökningen innebära positiva effekter på skolans pedagogiska koncept då programmen vi  
söker är ett bra komplement till de befintliga programmen på skolan.

 

1.11 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman.  Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra
Thorengruppen AB 556613‐9290 förvärvade under 2020 Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 556762‐8176. 
Thorengruppen ansöker här om att få överta Lärlingsgymnasiets befintliga godkännande på den befintliga 
enheten i Ale. De godkännanden som Thorengruppen vill överta är beslut med diarienummer: 37‐
2010:2917 32‐2009:1093 samt 32‐2014:741
Samtidigt vill Thorengruppen utöka med i den här ansökan sökta programutökning som då vid 
godkännandet av överflyttning ska tillhöra Thorengruppen från den överflyttade skolan 
Lärlingsgymnasiet som då bytt namn till Yrkesgymnasiet. 

 

1.12 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut



försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.
Överlåtelsen vill vi ska gälla så snart som möjligt Skolinspektionen kan ta beslut om detta. 

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan. 
LG Ale överflyttning tillstånd till TG

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos
 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Barn‐ och fritidsprogrammet

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Nationellt program Vård‐ och omsorgsprogrammet

Inriktning Inriktningar saknas

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

12 12 12 36

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2024

 
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information
  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt

https://skolinspektionen.se/globalassets/01-inspektion-och-tillstand/tillstand/ansokan-dokument/2021-medgivande-aterkalla-vid-byte-av-huvudman.docx


  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Thorengruppen AB har valt att göra ett större antal ansökningar vilket kräver elevprognoser i ett stort 
antal. Origo Group (tidigare CMA Research) som fått uppdraget när det gäller intresseundersökningar,   
började arbeta omedelbart när planen för ansökningar var klar under senhösten 2020. Planen för nya  
ansökningar kunde dock först färdigställas efter besluten från förgående ansökningsprocess kommit, vilka ko
m i slutet på september 2020. För att Origo Group ska klara av att leverera elevprognoser som beställts  
så kommer Thorengruppen, som vid förgående års ansökan, att komplettera med  elevprognoserna/ 
rapporterna i efterhand och under våren så snart dom färdigställts. Dvs på samma sätt som tidigare gjorts oc
h överenskommet med Skolinspektionen.  Elevprognoserna kommer kompletteras med under februari  
och senast mars månad 2021, och kompletteras till respektive inlämnad ansökan. Skälet till detta är att  
Origo Group måste hinna med projektplanering, datainsamling. sammanställning samt analys och rapportskr
ivning och det bedömer de inte kan levereras under så kort tidsrymd. Under oktober 2020 lades planen  
för nya  undersökningar. Data‐insamling kommer att  pågå november‐januari/februari. Data ska sedan  
sammanställas under februari och redovisas i rapporter och kommer därefter skickas in så skyndsamt som  
möjligt till Skolinspektionen. Thorengruppen har tidigare stämt av detta förfarande med Skolinspektionen,  
som meddelat att vi bör ange skälet och när vi ämnar skicka in kompletteringarna vilket vi redovisat ovan.  
Vid frågor angående intresseundersökningarna kan ni även kontakta projektledare på Origo Group Denis  
Zgela denis.zgela@origogroup.se eller 0768932918.  
Svaren på ovan fråga 2.3 beskrivs nedan.                                                                                                                 
Rapporten som nämns nedan kommer då kompletteras som ovan beskrivet under februari och senast marsEle
vprognosen grundar sig på en intresseundersökning genomförd av Origo Group. I rapporten bifogad  
beskrivs hur intresseundersökningen är genomförd, urvalsmetod, hur många elever/vårdnadshavare som  
tillfrågats och vilken information om skolenheten som har delgetts i undersökningen. De tillfrågade har i  
undersökningen informerats om att den planerade skolan är en fristående skola, de har också informerats om 
att Lärlingsgymnasiet som skolan heter före förvärvet kommer i framöver heta Yrkesgymnasiet så de är väl 
medvetna om vilken skola de får frågor om. I rapporten framgår 
också när undersökningen genomfördes och resultatet av undersökningen fördelade  per program och  
inriktning.  Frågorna som ställdes i undersökningen är redovisade i rapporten.  

Lägg till bilaga

 

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.
Ansökan här omfattar nya program till skolan därför har en ny intresseundersökning gjort gällande 
intresset för dessa program i målgrupp som inte går i skolan utan målgrupp som ska söka till gymnasiet 
inom kort. Ingen intresseundersökning har därför gjorts bland befintliga elever. Ansökan omfattar inget 
gällande befintliga elever utan en utökning samt en överflyttning av befintliga tillstånd för 
Lärlingsgymnasiet till Thorengruppen. 
Information till vårdnadshavare angående Thorengruppens förvärv av Lärlingsgymnasiet har getts via 
utskick både till elever och deras vårdnadshavare samt alla de APL‐platser som är kopplade till skolan. 
Skolans elever, vårdnadshavare, APL‐platser samt övriga myndigheter som har kontakt med skolan i 
någon form har fått information om att Thorengruppen har förvärvat Lärlingsgymnasiet och att det 
kommer ligga under affärsområdet Yrkesgymnasiet.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 
 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av   Skolverket.  
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet  
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och   
varaktighet.  Budgeten i avsnittet nedan är baserad på den aktuella utökningen.   
Hur stor utökningen är ses i avsnitt 2 dvs 12 elever år 1, därefter ytterligare 12 per år, år 2 och 3.   
Totala utökningen efter 3 år och fullt utbyggt är 36 elever.   
Budgeten innehåller inte alla poster då en vanlig utökning (för befintlig skola) innebär att många   
resurser och grundfunktioner finns på plats fullt utbyggt. T ex ryms utökningen inom befintliga lokaler,   
även med befintlig rektor, möbler och specialsalar. 



 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs senaste årsredovisning är bilagd. Dock är då tanken att Lärlingsgymnasiets 
tillstånd ska flyttas över till Thorengruppen AB och Yrkesgymnasiet.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka  
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser  
bidragsbeloppen för 2020. Beloppen motsvarar de belopp som redovisas via SCB där kommunerna   
rapporterat  in ersättningen för de nationella gymnasieprogrammen  i fråga som finns i kommunen.   
Om programmet har saknats i kommunen har riksprislistan använts.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..
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3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte
omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 



 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever 12 24 36

Antal lärare 1.08 2.16 3.24

 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

1304382 Kommunalt bidrag
gymnasieskola

1304382 2608764 3913146

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       

Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 1304382 Summa intäkter 1304382 2608764 3913146

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning     Skolledning

    Lärare
gymnasieskola

572400     Lärare
gymnasieskola

572400 1144800 1717200

    Övrig personal     Övrig personal

    Administration 25000     Administration 25000 37500 50000

    Rekrytering 20000     Rekrytering 20000 20000 20000

    Fortbildning 8586     Fortbildning 8586 17172 25758

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad     Lokalkostnad

    Kostnader för
    speciallokaler

70000     Kostnader för
    speciallokaler

70000 140000 210000

    Möbler        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

20000     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

20000 40000 60000

    Telefon, kopiator mm        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

65100     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

65100 130200 195300

    Datorer 20400          

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering     Info och
annonsering

    Elevhälsa 57240     Elevhälsa 57240 114480 171720

    Skolmåltider 84000     Skolmåltider 84000 168000 252000

    Försäkringar 1200     Försäkringar 1200 2400 3600

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

12720     Studie‐ och
    yrkesvägledning

12720 25440 38160

    APL‐handledning 6000     APL‐handledning 6000 12000 18000

    Övriga utbetalningar 8400     Övriga kostnader 8400 16800 25200

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor

    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler

        Datorer 20400 40800 61200



        Telefon, kopiator
mm

Summa utbetalningar 971046 Summa kostnader 971046 1909592 2848138

Över/underskott 333336 Vinst/förlust 333336 699172 1065008
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

4. Lokaler
4.1 Lokaler

Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

Skolan har redan idag färdiga lokaler och ledig kapacitet för de tilltänkta utökningarna. Programmen som  
söks ställer inga större krav på speciallokaler utan är mer en fråga om utökat utbildningsmaterial. Ett 
metodrum kommer iordningställas för vård och omsorgsprogrammet. 

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa
Inom Yrkesgymnasiet bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför   
skolenheten under ca 50% av undervisningen. Dessa hyrs företrädesvis i en specifik hall, men även utspritt på 
  olika idrottsanläggningar, såsom badmintonhall, simhall, skridskobana,   
bowlinghall osv. I genomsnitt räknar  vi med ett avstånd för dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km.   
Den ordinarie idrottshallen som  kontinuerligt hyrs ligger oftast närmre skolenheten och snittet  
är beräknat på alla anläggningar som hyrs  såsom simhall etc. Idrottshallarna bokas upp terminsvis i   
god tid med planering så att eleverna tydligt ser när  och var de har sin idrott och hälsa förlagd.   
Teoridelar förläggs på skolenheten men kan också bestå av olika  studiebesök som berör delar   
i kursen för idrott och hälsa. Alla våra befintliga skolor idag har avtal med  anläggningar.    

Naturvetenskapliga ämnen
Ej aktuellt för den sökta utökningen. 

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Det finns redan idag lämpliga lokaler för de sökta yrkesprogrammen i skolan som är fullt utbyggd.  Bland 
annat kommer ett metodrum iordningställas för vård och omsorgspragrammet. 
Yrkesgymnasiet har utförliga program på hur lokaler och utrustning ska se ut för de sökta programmen då vi  
bedriver dessa på andra orter i Sverige. Även utrustning/utbildningsmaterial adekvat för utbildningen   
kommer köpas in.  Listor  finns vid efterfrågan.

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.

 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt



utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

2 1.08 3 2.16 4 3.24 4 3.24

Antal elever per lärare, läsår 1 11.11111111111111
Antal elever per lärare, läsår 2 11.11111111111111
Antal elever per lärare, läsår 3 11.11111111111111
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 11.11111111111111
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

29 25.83 31 26.91 32 27.99 32 27.99
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
När det göller utökningen så kommer personal med rätt spetskompetens anställas för att säkerställa att  
eleverna får det för programmet uppsatta kunskapsmålen i de programspecifika ämnena. Tjänster i övriga  
ämnen såsom gymnasiegemensamma ämnen t ex som ingår i programmet kommer utökas i enlighet med  
behovet som följt av ökat elevintag. Förutom detta har skolan utökat elevhälsan för utökningen. Ovan  
redogörelse är utökningen inkl nuvarande elevantal. För att förtydliga "antal  
personer" för utökningen när det står ett visst antal personer på totala procent i   
tjänst så är det i realiteten alltid svårt att veta innan hur man hittar lärare med vilka behörigheter och  
kombinationer. Det kan alltså våra 2‐
3 nya personer på nya tjänster och en del  befintliga som får utökande  
tjänster. Dock måste vi fylla i denna ruta i ansökan,  men ovan är ett antagande. Till själva utökningen år 1  
behöver vi dock anställa 2 yrkeslärare, samt utöka befintliga lärares tjänster som har eleverna i  
gymnasiegemensamma ämnen. 

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.
Årskurs 1

 

6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Barn‐ och fritidsprogrammet Pedagogiskt och socialt arbete 60

Vård‐ och omsorgsprogrammet Inriktningar saknas 60

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser
Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

Thorengruppen arbetar enligt följande modell för att kvalitetssäkra och säkerställa det 
arbetsplatsförlagda lärandet:  
* Ett lokalt programråd skapas var som till huvuduppgift har att kvalitetssäkra det  
arbetsplatsförlagda lärandet * Tydlig kvalitetssäkring av handledare samt arbetsplatser  
*Handledarutbildning *Kontinuerlig kommunikation med branschorganisationen i fråga om innehåll och  
upplägg av det arbetsplatsförlagda lärandet. * Tydlig planering av ansvarig lärare för APL vad gäller  



uppföljning och betygssättning av det arbetsplatsförlagda lärandet.         
Yrkesgymnasiet ansvarar både för anskaffandet av APL‐platser samt att APL‐
platserna uppfyller de krav som finns för utbildningen.                                                                                    
Inom Yrkesgymnasiet arbetar vi allmänt efter följande sex‐stegsmodell när vi säkerställer tillgången till APL‐
platser,  detta gäller även utökningar av program på befintliga orter:  
1. Kontakter med yrkesnämnder och branschen   
2. Större nationella företag som vi har samarbete med uppvaktas på orten där vi söker utökningen     
3. De företag vi sedan tidigare samarbetet med inom vuxenutbildning/ arbetsmarknadsutbildning kontaktas 
för att  stämma av intresse gällande APL.  
4. Informationsutskick till företag inom respektive utbildningsområde                                                              
5.  Kontakt via telefon med företag inom respektive utbildningsområde 6. Besök hos utvalda  
företag/företag  som visat intresse inom respektive utbildningsområde. Thorengruppens skolor jobbar  
systematiskt med  kvalitetssäkring av APL‐platser. Varje skola har en APL‐
samordnare som har en tjänst där uppdraget innebär arbete med APL i alla dess former. Både att se till atttill
gången på APL‐
platser är tillfredsställd samt kvalitetssäkrar arbetet med APL på en mer  allmän nivå så att det arbetet  
fungerar på skolan. Denna person samarbetar också tätt med yrkeslärarna. När  det gäller utökningar av  
program så har de befintliga skolorna  redan APL‐
samordnare anställda som under  hösten läsåret innan programutökningen eventuellt startar  
arbetar med att ta fram avtal på APL‐
platser på de program utökningen gäller. ThorenGruppen har också redan i ansökningsläget sett till att  
varje skolas rektor eller APL‐samordnare har varit kontakt med de branschorganisationer som motsvarar de   
program/utökningar som sökts. Skolor som är branschcertifierade av tex vård‐ och omsorgscollege   
säkerställer också sina APL platser genom denna certifiering. Certifiering söks på alla skolor inom de   
yrkeskategorier det finns.

 

6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

Thorengruppen har genomfört ytterligare förändringar för att säkerställa att handledaren har nödvändiga  
kunskaper och erfarenhet samt i övrigt bedöms vara lämplig. Detta har skett genom ett digitalt formulär   
där exempelvis frågorna är följande: Yrkesgymnasiets lärlingsmodell * Härmed intygas att ovanstående  
handledare förstår yrkesgymnasiets lärlingsmodell och vad detta innebär. Mer än 50 % av kurserna läses  
ute på ett företag tillsammans med handledare. o Ja, jag/vi förstår lärlingsmodellen o Nej, jag önskar mer  
information o Ja, men jag önskar mer information       
Pedagogiskt ansvar* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår den  pedagogiska betydelsen av h
andledarrollen. Det ingår i handledarens uppgift att  vara insatt i vilka mål som eleven ska uppfylla på  
APLplatsen samt att hjälpa  eleven att reflektera över sitt  lärande och att finnas  behjälplig  för yrkesläraren g
ällande betygssättning.  o Ja, jag/vi förstår det  pedagogiska ansvaret  o Nej, jag/vi önskar mer information o
 Ja, men jag/vi önskar mer information  
Handledningens fem steg* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår  handledningens fem steg oc
h vad dessa innebär.   
Förberedelse, Lär känna din lärling, Sätt upp mål och planer, Gör uppföljningar, Fortsatt  aktivitet o Ja, jag/vi 
förstår handledningens fem steg o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi   
önskar mer information. I samma formulär finns plats för att handledaren ska kunna redogöra för dennes   
kompetens för uppdraget exempelvis utbildning, antal år inom branschen, samt tidigare erfarenhet av att   
handleda lärlingar. Skolan granskar varje handledares kompetens, vid osäkerhet tar skolan kontakt med   
handledare och ett eventuellt byte av handledare kan ske. Varje handledare får även en   
handledarutbildning  för att få nödvändig kunskap om rollen som handledare.   
Bifogat under avsnittet för "skicka in" ser ni vårt  intyg från skolverket där vår handledarutbildning blivit  
godkänd. Antingen så går företagen vår godkända  plus skolverkets handledarintroduktion eller bara  
skolverkets digitala. Alla skolor väljer dock att ha en  fördjupning av egen och det är den som skolverkets  
beslut grundar sig på.  
Önskas mer dokumentering kring upplägg och stödmaterial kring handledarutbildningen så finns det att  
tillgå. Intyget från Skolverket är bifogat under avsnittet "skicka in".

 

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

Thorengruppen som huvudman har lagt ett särskilt fokus på att säkerställa att varje elev har ett  
rättssäkert  betygsunderlag och att säkerställa att samtliga kursmål uppnås  på under den arbetsförlagda  ut
bildningen.  
För att säkerställa detta har huvudmannen regelbundna rektorsträffar där ovanstående diskuteras och  
utvecklas, samt att vi har tre gemensamma utbildningsdagar med samtlig personal som jobbar med  
yrkesprogram där den arbetsplatsförlagda utbildningen är en stående punkt inom  
kompetensutvecklingsprogrammet. Hur loggböcker fylls i och hur respektive rektor säkerställer att   
eleverna  fyller i loggböckerna kan skilja sig åt mellan olika skolor och fastställs av rektor,  det här innebär äv
en att  loggböckerna tar olika former beroende på ämne och  yrkesprogrammets olika förutsättningar.  
På Thorengruppens intranät under fliken APLutveckling har alla skolor sin egen sida. Där finns allt som  
används  idag från APL statusfiler till blanketter och loggarna som lärarna skriver vid varje besök.  
En loggbok kan bestå av text, bild, ljud ljudinspelning eller liknande. På Thorengruppen åligger det  
yrkeslärarna att säkerställa att de får tillgång till den information som krävs för att bedöma elevers insats mel



lan besöken. Vi som huvudman säkerställer detta främst genom att ha tydliga arbetsbeskrivningar  och tydlig
a förfaranden  då rektorerna anställer nya yrkeslärare.  Vi har förutom detta också tjänster som  
bygger på och tillåter att lärarna skall besöka sina elevers APL platser  samt att tid finns för dokumentation s
åväl före, under och efter besöket. Rektors uppdrag är att via våra formulär på Google DOCs följa upp attsåv
äl besök sker som att relevant innehåll diskuteras på besöken. Rektor utför också själv besök  
tillsammans med yrkeslärarna och utför därmed på systematisk basis också stickprovskontroller av  
loggböckerna. Yrkesgymnasiet använder sin lärplattform Progress, ett digitalt och tydligt stöd till allt vad  
som berör elevernas APL så som närvaro, moment ute och inne på skolan, bedömningsmatriser av  
moment som handledaren utför osv. Hela vår APL pärm är genom detta digitaliserad vilket underlättar och ök
ar rättssäkerheten för samtliga elever. Progress 
är tillgänglig för både läraren, eleverna och föräldrarna så att de ständigt kan se elevens progression.  I  
Progress  kan vi som huvudman också följa och dra ut relevant information skola för skola eller för  
verksamheten  som  helhet.  Ansvarig för betygsättningen är alltid läraren men till stöd för detta använder ha
n handledaren och  de metoder som vi beskrivit ovan. Eleverna informeras om det centrala innehållet  
vid ett flertal tillfällen,  man  går igenom dessa vid varje ny kurs samt att man alltid kan överblicka dessa i  
sitt kontrakt.  Eleven, läraren och  handledaren diskuterar vilket innehåll som  företaget kan erbjuda under de
n  nästkommande perioden med  vårt kontrakt som utgångspunkt.  Kursmoment inom APL utgörs av  
kursmål inom karaktärsämnen.   
Betygssättningen inom APL sker genom en skräddarsydd bedömningsmatris, sammansatt av ansvarig  
lärare  som utgått från kursplanens mål och krav.  Handledaren observerar hur eleven presterar i arbetet  
och fyller i  detta i bedömningsmatrisen.  Matrisen fylls på med information allteftersom eleven utvecklar  
sina färdigheter. Kontinuerligt under elevens APL diskuteras betygsmatriser mellan lärare, handledare och ele
v.  
Betyget  som eleven erhåller för respektive moment baseras således på en kombination av betygsmatriser och
 kontinuerliga samtal mellan lärare, handledare och elev där kursmål och arbetsinsats diskuteras.  Läraren  
genomför därför kontinuerliga arbetsplatsbesök, i genomsnitt var tionde APL‐dag.   
Det är alltid läraren som sätter betygen i kurserna enligt författningen.  Betygsmatriser samt beskrivning i utbi
ldningskontraktet mellan  företag, elev och skola gör att handledare,  elev och lärare alltid har en  
gemensam förståelse för vilka  kursmål  som eleven ska nå varje APL‐vecka.   
Kontrakten är programspecifika och därför finns tydliggjorda kursmål  som genomförs på skolan  
respektive på företaget inom samtliga program.  Exempel på  utbildningskontrakt är bilagt i 6.7. 

 

6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Bifogat är ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

 
 

 

7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.

 
 

 



Samtal med Christina Rosenqvist avseende utbildningar inom fordons och
transportprogrammet. Inriktning saknas p�ett av programmen och hon bekr�ftar
att inriktningen ska vara lastbil och mobila maskiner.

// Sandra Adawi
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Remiss från Skolinspektionen 2021-718, Thorengruppen AB 
ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 
befintlig fristående gymnasieskola vid Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB i Munkedals kommun 

Sammanfattning 

Thorengruppen AB 556613-9290 förvärvade under 2020 Lärlingsgymnasiet i Sverige 

AB och har hos Skolinspektionen ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiets befintliga 

godkännande på den befintliga enheten i Munkedals kommun. Thorengruppen ansöker 

samtidigt om en utökning av programmen Barn- och fritidsprogrammet med 

inriktningarna Pedagogiskt och socialt arbete och Fritid och hälsa, Bygg- och 

anläggningprogrammet, inriktning Plåtslageri samt Vård- och omsorgsprogrammet från 

och med läsåret 2022/2023. I samband med utökningen ansöker även Thorengruppen 

AB om ett namnbyte på enheten från Lärlingsgymnasiet i Sverige (Lärlingsgymnasiet 

Munkedal) till Yrkesgymnasiet Munkedal.  

 

Barn och utbildningsnämnden får nu möjlighet att yttra sig över om en etablering av de 

sökta utbildningarna medför påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 

anordnas av kommunen.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 

Thorengruppen AB ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program 
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Handläggare 

Verksamhetschef Stefan Einarsson  

Telefon 0522-69 68 53 
Stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Remiss från Skolinspektionen 2021-718, Thorengruppen AB 

ansökan om godkännande som huvudman av utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola vid Lärlingsgymnasiet i 

Sverige AB i Munkedals kommun 

Sammanfattning 

Thorengruppen AB 556613-9290 förvärvade under 2020 Lärlingsgymnasiet i Sverige 

AB och har hos Skolinspektionen ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiets befintliga 

godkännande på den befintliga enheten i Munkedals kommun. Thorengruppen ansöker 

samtidigt om en utökning av programmen Barn- och fritidsprogrammet med 

inriktningarna Pedagogiskt och socialt arbete och Fritid och hälsa, Bygg- och 

anläggningprogrammet, inriktning Plåtslageri samt Vård- och omsorgsprogrammet från 

och med läsåret 2022/2023. I samband med utökningen ansöker även Thorengruppen 

AB om ett namnbyte på enheten från Lärlingsgymnasiet i Sverige (Lärlingsgymnasiet 

Munkedal) till Yrkesgymnasiet Munkedal.  

 

Barn och utbildningsnämnden får nu möjlighet att yttra sig över om en etablering av de 

sökta utbildningarna medför påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 

anordnas av kommunen.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01 

Thorengruppen AB ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en 

befintlig fristående gymnasieskola 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program 

   

Ärendebeskrivning 

Thorengruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om att få överta 

Lärlingsgymnasiets befintliga godkännande på den befintliga enheten i Munkedals 

kommun och ansöker samtidigt om en utökning av programmen Barn- och 

fritidsprogrammet med inriktningarna Pedagogiskt och socialt arbete och Fritid och 

hälsa, Bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning Plåtslageri samt Vård- och 

omsorgsprogrammet från och med läsåret 2022/2023. 
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Lärlingsgymnasiet Munkedal har idag programmen; Bygg- och anläggning, 

inriktningarna Husbyggnad och Måleri med totalt 14 elever, El- och energi, Fordons- 

och transport, Försäljning- och service samt Industritekniska programmet. 

 

Utökningen består i ytterligare en inriktning inom Bygg och anläggning med totalt 18 

utbildningsplatser vid fullt utbyggd verksamhet samt 18 utbildningsplatser inom Vård- 

och omsorgsprogrammet vid fullt utbyggd verksamhet och totalt 36 utbildningsplatser 

för de två inriktningarna inom Barn- och fritidsprogrammet vid fullt utbyggd 

verksamhet.  

 

Barn och utbildningsförvaltningen framhåller att det finns ett samverkansavtal inom 

Fyrbodal gällande förstahandsmottagning och att nuvarande utbildningsorganisation 

(utbud) samt Uddevalla gymnasieskolas lokalförutsättningar för nationella program 

beräknas kunna möta så väl efterfrågan av utbildning samt elevökning under 

planperioden 2022-2028. Uddevalla gymnasieskola driver inom berörda utbildningar så 

väl skolförlagd organisation som lärlingsförlagd. Denna kombination är viktig för att 

kunna organisera dessa utbildningar utefter behov/efterfrågan. En eventuell ökande 

efterfrågan kommande år kan mötas inom befintlig organisation med dessa två 

utbildningsformer.    
  

Ekonomiska konsekvenser   

Barn- och fritidsprogrammet 

Ett minskande antal elever inom Barn- och fritidsprogrammet-skolförlagt och/eller 

lärlingsförlagt kommer att resultera i högre utbildningskostnader per elev. 

Verksamheten bygger idag på en klass skolförlagt samt ytterligare 5-10 lärlingar per 

årskurs. Om en mindre organisation krävs blir det dyrare och det nuvarande utbudet 

riskeras.   

   

Vård- och omsorgsprogrammet    

Andel elever som väljer lärlingsalternativet motsvarar idag organisationen inom lärling. 

Om andelen minskar kommer lärarkostnaden att stiga.   

    

Bygg och anläggningsprogrammet, Plåtslageri   

Nuvarande organisation tillgodoser väl sökbilden. Skolan har under senare år investerat 

i en plåtverkstad för de moment elever behöver i sin utbildning som inte kan göras 

under apl. Fylls inte utbildningsorganisationen riskerar investeringen att inte komma till 

användning.   

 

Pedagogiska och organisatoriska konsekvenser   

Barn- och fritidsprogrammet 

Nuvarande lärlingsplatser efterfrågas inte fullt ut. Skulle andelen elever som söker 

lärlingsutbildning inom Barn- och fritidsprogrammet minska ytterligare riskeras utbudet 

inom lärlingsutbildning. En yrkeslärare svarar för ca 6-8 elever per årskurs.   
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Vård- och omsorgsprogrammet  

Tillgången på apl-platser är idag otillräcklig och det är svårt att täcka det behov som 

finns. Antal platser inom NU-sjukvården har reducerats kommande år. Detta innebär att 

andel apl-veckor och dess innehåll redan nästa läsår förändras med mer 

verksamhetsträning i skolans regi. Till detta kommer att lärlingsformen använder 

betydligt mer apl-tid i sin utbildning.     

   

Bygg och anläggningsprogrammet, Plåtslageri   

Plåtslageri finns lärlingsförlagt från årskurs 1 samt med start i årkurs 2 inom Bygg- och 

anläggningsprogrammet. Skulle andelen elever som söker lärlingsutbildning inom 

Bugg- och anläggning, Plåtslageri minska ytterligare riskeras utbudet inom 

lärlingsutbildning. En yrkeslärare svarar för ca 6-8 elever per årskurs.    
 

Slutsats   

Nuvarande organisation tillgodoser väl efterfrågan av berörda utbildningar samt har 

förutsättningar att utöka antalet utbildningsplatser om behov finns inom planperioden. 

Detta gäller dock för närvarande inte Vård-och omsorgsprogrammet där problematik 

med för få apl-platser inom samverkansområdet begränsar möjlighet till fler 

utbildningsplatser. Inom Vård- och omsorgsprogrammet finns därmed inte möjlighet att 

utöka antalet utbildningsplatser.  

  
 
 
  



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

4(5) 

2021-04-01 Dnr BUN 2021/00224 

  

 

 

 

Befolkningsprognos över kommunens 16-åringar   
  

Ålder   2019   2020   2021   2022   2023   2024   2025   2026   2027   2028   2029   

   

16   659   668   641   690   721   691   728   787   762   771   769   
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Sammanställning över antalet utbildningsplatser kommunala och fristående 

gymnasieskolor i kommunen   

  

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson   

Förvaltningschef Verksamhetschef  

 

Skickas till 

Skolinspektionen  

Gymnasiekontoret  

 



1

Pernilla Gustafsson

Från: RES-Friskolor <tillstand@skolinspektionen.se>
Skickat: den 22 februari 2021 14:44
Till: munkedal.kommun@munkedal.se; kommun@bengtsfors.se; kommunstyrelsen@dalsed.se; kommun@fargelanda.se; registrator@lysekil.se; orustkommun@orust.se; info@sotenas.se; kommun@stromstad.se; ks.diarium@tanum.se; 

trollhattans.stad@trollhattan.se; Funktionsbrevlåda Barn och Utbildning; kommun@vanersborg.se; kommun@amal.se
Kopia: Christina Rosenqvist
Ämne: Remiss dnr 2021:718
Bifogade filer: Ansökan SI 2021-718.pdf

Remiss från Skolinspektionen 
Thorengruppen AB  har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun fr.o.m. läsåret 2022/2023.  

Thorengruppen AB har ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiet ABs befintliga godkännande på den befintliga enheten i Munkedal. I samband med ansökan önskar man utöka godkännandet med ytterligare gymnasieprogram. 
Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Ansökan utan bilagor bifogas.  
Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).  
Skolinspektionen ska, om möjligt, fatta samtliga beslut före den 1 oktober 2021. Under maj 2021 kommer därför Skolinspektionen begära in årets slutliga antagningsstatistik till gymnasieskolan. 

Kommunens yttrande  
Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av  utbildningen. Med lång sikt avses cirka 
fem‐sex år. Bifoga även uppgift om vilka kommuner/förbund ni har samverkansavtal med. 

För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra bör kommunen även bifoga följande:  

1. En befolkningsprognos över kommunens 16‐åringar de kommande fem åren (år 2021‐2026). 

2. En sammanställning över antalet kommunala och fristående gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder nedanstående program och inriktningar: 

Det nationella barn‐ och fritidsprogrammet med inriktningarna pedagogiskt och socialt arbete samt fritid och hälsa, bygg och anläggningsprogrammet med inriktningarna plåtslageri, husbyggnad samt måleri, vård‐ och omsorgsprogrammet, el‐ 

och energiprogrammet med inriktningen elteknik, fordons‐ och transportprogrammet med inriktningen personbil, försäljning‐ och serviceprogrammet och industritekniska programmet med inriktningen svetsteknik  

3. Uppgift om antalet befintliga utbildningsplatser på respektive sökt program och inriktning (se ovan) vid kommunala respektive fristående gymnasieskolor i kommunen. 

4. Uppgift om kommunen avser att erbjuda sökt/a program och inriktning/ar läsåret 2021/2022 samt om möjligt läsåret 2022/2023.  

Remissvar 
Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 7 maj 2021. 

E‐postadress: tillstand@skolinspektionen.se.  

Vänligen ange ansökans dnr SI 2021:718 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar hos Skolinspektionen ska ett yttrande per ansökan skickas in. Varje yttrande ska då vara märkt med aktuell ansökans diarienummer.  
                                                                                      

På Skolinspektionens vägnar 
 

 
 
_________________________________________ 
  
Sandra Adawi 
Utredare 
Tillståndsenheten 
 
 



Ansökan om godkännande som huvudman
för utökning av en befintlig fristående

gymnasieskola
Skolinspektionen prövar enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) om sökanden genom erfarenhet eller på annat
sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, har ekonomiska förutsättningar att följa de
föreskrifter som gäller för verksamheten och i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för
utbildningen. Vidare krävs att den enskilde, inklusive samtliga inom ägar‐ och ledningskretsen i övrigt bedöms
lämplig. Det är sökanden som ska visa att denne uppfyller de ovan nämnda kraven för att godkännas som
huvudman för den sökta utbildningen. En ofullständig ansökan kan komma att prövas på inlämnat underlag.
 
Den eller de personer som är behöriga firmatecknare för företaget/föreningen/stiftelsen undertecknar ansökan.
Det undertecknade försättsbladet/e‐signatur finns på sista sidan av ansökningsblanketten. Undertecknade
försättsbladet kan antingen bifogas till ansökan eller skickas till Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm
alternativ till tillstand@skolinspektionen.se. Försättsbladet behöver inte skickas in i original.
 
Skolinspektionen tar ut en avgift för ansökningar om godkännande med stöd av 2 kap. 5 c § skollagen. Se sidan
skicka in i ansökningsblanketten för mer information.
 

Ange vilket läsår utökningen av skolenheten avser att starta
2022

Ange vilken kommun skolenheten ska vara belägen
Munkedals kommun

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB)
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB

Organisationsnummer/personnummer
556762‐8176

Organisationsform
Aktiebolag

Skolenhetens namn
Lärlingsgymnasiet Munkedal

 
 

1. Sökanden och kontaktperson
1.1 Uppgifter om sökanden

Sökandens namn (till exempel Bolaget AB) Lärlingsgymnasiet i Sverige AB

Organisationsform Aktiebolag

Organisationsnummer/personnummer 556762‐8176

Utdelningsadress Nygatan 25

Postnummer 903 29

Ort Umeå

 

1.2 Bifoga sökandens registeruppgifter
Handlingar som styrker sökandens rättsliga handlingsförmåga samt visar personer som ingår i ägar‐ och
ledningskretsen ska bifogas ansökan. Se nedan vilken handling som ska bifogas för respektive
organisationsform. Registreringsbeviset som bifogas till ansökan ska vara aktuellt, max 3 månader gammalt.
Vid ägande i flera led ska registerhandlingar för samtliga juridiska personer med väsentligt inflytande över
verksamheten bifogas, se vidare under punkterna Ägare med väsentligt inflytande och Ägande i flera led.
Observera att det är de personer som står angivna som firmatecknare som också måste underteckna ansökan
för att ansökan ska vara giltig.
 
Efter att ansökan skickats in kan sökanden inte ändra vem som ansöker som huvudman. Sökanden kan alltså
inte ändra från ett bolag till ett annat under pågående handläggning.
 

 
Lägg till bilaga

 

1.3 Offentligt inflytande
Offentligt inflytande innebär att en kommun eller ett landsting har aktier eller andelar i bolaget eller
föreningen eller rättsligt inflytande över verksamheten på något annat sätt. Se 2 kap. 6 § skollagen.

mailto:tillstand@skolinspektionen.se


Om detta är fallet, redogör utförligt för
 
‐ bestämmanderätten i bolaget eller föreningen samt kommunens inflytande i bolaget eller föreningen
‐ orsakerna till att samverkan är nödvändig mellan en kommun eller ett landsting och en enskild för att
verksamheten ska komma till stånd, samt
‐ vilka särskilda skäl som finns med hänsyn till utbildningens innehåll eller utformning.

‐

 

1.4 Kontaktperson
Under handläggningstiden kommer Skolinspektionens kontakter att ske med utsedd kontaktperson. Om
kontaktpersonen undertecknar ansökan eller undertecknar via e‐legitimation ska en fullmakt från behörig
firmatecknare bifogas till ansökan.

Kontaktperson Christina Rosenqvist

E‐postadress christina.rosenqvist@thorengruppen.se

Telefon arbetet 0730‐251546

Mobil 0730‐251546

Kontaktpersonens funktion i verksamheten Etableringsansvarig

Fullmakt ‐ Lägg till bilaga
 

 

1.5 Uppgifter om befintlig skolenhet
Skolenhetens namn Lärlingsgymnasiet Munkedal

Skolenhetens adress Stationsvägen 24

Postnummer 455 31

Ort Munkedal

1.6 Inriktning
Ange om skolenheten kommer att ha någon av nedanstående inriktningar

 Waldorf
 Konfessionell inriktning av utbildningen. Redogör för de konfessionella inslagen.

 

1.7 Skolenhetskod
Ange skolenhetskod på den befintliga skolenheten.

15100079

 

1.8 Byta namn – gamla namnet
Om skolenheten ska byta namn anges det gamla namnet här.
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB (Lärlingsgymnasiet Munkedal)

Det nya namnet anges här.
Yrkesgymnasiet Munkedal

 

1.9 Nuvarande antal elever
Ange nuvarande antal elever i skolenheten fördelat på respektive program, inriktning och årskurs.
 
Nationellt program Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning Husbyggnad

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 7 1 2 10

Nationellt program Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning Måleri

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 4 4

Nationellt program El‐ och energiprogrammet

Inriktning Elteknik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 4 1 5

Nationellt program Fordons‐ och transportprogrammet

Inriktning Personbil



  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 46 33 15 94

Nationellt program Försäljning‐ och serviceprogrammet

Inriktning Inriktningar saknas

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 4 5 5 14

Nationellt program Industritekniska programmet

Inriktning Svetsteknik

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 1 1 1 3

Infoga program
 

Totalt antal elever vid skolenheten 130
 

1.10 Utökning
Beskriv övergripande hur den sökta utökningen kommer att påverka den befintliga skolenheten.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur lokalen och speciallokaler kommer att påverkas/utökas
‐ hur skolenhetens ekonomi påverkas
‐ hur antalet lärartjänster påverkas
‐ övrigt kring hur utökningen kommer att påverka skolverksamheten.

Lokalen där skolan idag befinner sig i har ledig kapacitet att ta in fler elever i den omfattning ansökan  
innebär. Skolans ekonomi kommer påverkas positivt då skolan idag har ledig kapacitet att ta emot fler elever  
och samtidigt har alla grundfunktioner som en verksamheten kräver redan på plats. Denna kommer dock att  
utökas i den omfattning det behövs för att tillgodose utökningens behov men kommer ändå innebära ett  
positivt resultat för ekonomin.  
Antalet lärartjänster kommer utökas då detta är nya program som kräver mer personal med  
rätt utbildning. Utökningen kommer motsvara den lärartäthet som anges under punkt 5 och i enlighet med  
det antal elever vi sökt utökning för. Även elevhälsan kommer utökas som ett exempel för att uppfylla de  
ytterligare behov som utökningen innebär.  
I övrigt kommer utökningen innebära positiva effekter på skolans pedagogiska koncept då programmen vi  
söker är ett bra komplement till de befintliga programmen på skolan.

 

1.11 Övertagande av en annan huvudmans godkännande och/eller
utökning av en befintlig skolenhet

Besvara det här avsnittet om ansökan gäller att ta över en annan befintlig verksamhet av en kommunal eller
fristående huvudman.  Alternativt om ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter.

 Ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga godkännande för fristående skola.
 Ansökan avser att ta över en befintlig verksamhet med kommunal huvudman
 Ansökan avser en sammanslagning av befintliga verksamheter

Beskriv förändringen som ni vill genomföra
Thorengruppen AB 556613‐9290 förvärvade under 2020 Lärlingsgymnasiet i Sverige AB 556762‐8176. 
Thorengruppen ansöker här om att få överta Lärlingsgymnasiets befintliga godkännande på den befintliga 
enheten i Munkedal. De godkännanden som Thorengruppen vill överta är beslut med diarienummer: 37‐
2010:2920 samt 44‐2007:1031
Samtidigt vill Thorengruppen utöka med i den här ansökan sökta programutökning som då vid 
godkännandet av överflyttning ska tillhöra Thorengruppen från den överflyttade skolan 
Lärlingsgymnasiet som då bytt namn till Yrkesgymnasiet. 

 

1.12 Medgivande samt tidpunkt för övertagande
Samtliga skolformer som den nuvarande huvudmannen har godkännande för vid skolenheten återkallas om
godkännande ges till den sökande. Försättsbladet ska signeras av befintlig huvudman och sökanden. Skriv ut
försättsbladet och signera det. Försättsbladet behöver inte skickas in i original. Försättsbladet kan skickas in i
samband med ansökan. Ange även datum för den planerade överlåtelsen av skolenheten.
 
Länk till försättsblad:
https://skolinspektionen.se/globalassets/01‐inspektion‐och‐tillstand/tillstand/ansokan‐dokument/2021‐
medgivande‐aterkalla‐vid‐byte‐av‐huvudman.docx
 
Avser övertagandet en kommunal skola, bifoga beslut om detta från kommunen.
 
Notera att en överlåtelse endast får genomföras efter det att Skolinspektionen har godkänt ansökan.
Överlåtelsen vill vi ska gälla så snart som möjligt Skolinspektionen kan ta beslut om detta. 

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilagan nedan. 
LG Munkedal överflyttning tillstånd till TG

 
 

2. Sökta program, elevantal och elevprognos

https://skolinspektionen.se/globalassets/01-inspektion-och-tillstand/tillstand/ansokan-dokument/2021-medgivande-aterkalla-vid-byte-av-huvudman.docx


 

2.1 Nationella program och inriktningar samt antal sökta
utbildningsplatser

Ange vilka nationella program och inriktningar som ansökan avser samt antal sökta utbildningsplatser läsår
1, 2 och 3.
 
 
Nationellt program Barn‐ och fritidsprogrammet

Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Nationellt program Barn‐ och fritidsprogrammet

Inriktning Fritid och hälsa

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Nationellt program Bygg och anläggningsprogrammet

Inriktning Plåtslageri

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Nationellt program Vård‐ och omsorgsprogrammet

Inriktning Inriktningar saknas

  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Läsår 1 6 6

Läsår 2 6 6 12

Läsår 3 6 6 6 18

Fullt utbyggd
verksamhet

6 6 6 18

Infoga program
  Åk 1 Åk 2 Åk 3 Totalt
Fullt utbyggd
verksamhet

24 24 24 72

 

   
 

2.2 Läsår ‐ fullt utbyggd
Ange vilket läsår skolenheten planeras vara fullt utbyggd.
 
  År
Fullt utbyggd verksamhet 2024

 
 

2.3 Elevprognos
En elevprognos ska säkerställa att sökanden får ett tillräckligt stort elevantal för att verksamheten ska kunna
bedrivas stabilt och kontinuerligt. Elevprognosen kan grundas på en intresseundersökning som bifogas
ansökan eller därmed jämförbara uppgifter som visar ett riktat intresse från målgruppen till den planerade
utbildningen och skolenheten. Riktat intresse förutsätter att elev/vårdnadshavare fått information om
huvudmannen innan de svarar. Det ska även framgå vilken utbildning, det vill säga program och inriktning
som intresse lämnas för.
 
Om elevprognosen grundar sig på en intresseundersökning ska följande framgå av undersökningen:
 
‐ vilken information elev/vårdnadshavare fick om sökanden och den
  planerade skolenheten i samband med intresseundersökningen
‐ att elev/vårdnadshavare vid undersökningstillfället fick information



  om att den planerade skolan är en fristående skola
‐ vilka frågor som ställdes vid undersökningen
‐ resultatet från undersökningen där svaren redovisas per sökt
  program och inriktning
‐ hur och när intresseundersökningen är genomförd
‐ urvalsmetoden och antal tillfrågade elever/vårdnadshavare.

Thorengruppen AB har valt att göra ett större antal ansökningar vilket kräver elevprognoser i ett stort 
antal. Origo Group (tidigare CMA Research) som fått uppdraget när det gäller intresseundersökningar,   
började arbeta omedelbart när planen för ansökningar var klar under senhösten 2020. Planen för nya  
ansökningar kunde dock först färdigställas efter besluten från förgående ansökningsprocess kommit, vilka ko
m i slutet på september 2020. För att Origo Group ska klara av att leverera elevprognoser som beställts  
så kommer Thorengruppen, som vid förgående års ansökan, att komplettera med  elevprognoserna/ 
rapporterna i efterhand och under våren så snart dom färdigställts. Dvs på samma sätt som tidigare gjorts oc
h överenskommet med Skolinspektionen.  Elevprognoserna kommer kompletteras med under februari  
och senast mars månad 2021, och kompletteras till respektive inlämnad ansökan. Skälet till detta är att  
Origo Group måste hinna med projektplanering, datainsamling. sammanställning samt analys och rapportskr
ivning och det bedömer de inte kan levereras under så kort tidsrymd. Under oktober 2020 lades planen  
för nya  undersökningar. Data‐insamling kommer att  pågå november‐januari/februari. Data ska sedan  
sammanställas under februari och redovisas i rapporter och kommer därefter skickas in så skyndsamt som  
möjligt till Skolinspektionen. Thorengruppen har tidigare stämt av detta förfarande med Skolinspektionen,  
som meddelat att vi bör ange skälet och när vi ämnar skicka in kompletteringarna vilket vi redovisat ovan.  
Vid frågor angående intresseundersökningarna kan ni även kontakta projektledare på Origo Group Denis  
Zgela denis.zgela@origogroup.se eller 0768932918.  
Svaren på ovan fråga 2.3 beskrivs nedan.                                                                                                                 
Rapporten som nämns nedan kommer då kompletteras som ovan beskrivet under februari och senast marsEle
vprognosen grundar sig på en intresseundersökning genomförd av Origo Group. I rapporten bifogad  
beskrivs hur intresseundersökningen är genomförd, urvalsmetod, hur många elever/vårdnadshavare som  
tillfrågats och vilken information om skolenheten som har delgetts i undersökningen. De tillfrågade har i  
undersökningen informerats om att den planerade skolan är en fristående skola, de har också informerats om 
att Lärlingsgymnasiet som skolan heter före förvärvet kommer i framöver heta Yrkesgymnasiet så de är väl 
medvetna om vilken skola de får frågor om. I rapporten framgår 
också när undersökningen genomfördes och resultatet av undersökningen fördelade  per program och  
inriktning.  Frågorna som ställdes i undersökningen är redovisade i rapporten.  

Lägg till bilaga

 

2.4 Elevprognos vid övertagande av en befintlig verksamhet
Om ansökan avser att ta över en annan huvudmans befintliga verksamhet och/eller en sammanslagning av
befintliga verksamheter, redogör för
 
‐ Vad som ligger till grund för den elevprognos som sökanden angett. Har en intresseundersökning
genomförts bland befintliga elever redogör för denna.
‐ Om det planerade elevantalet är högre än det befintliga antalet elever, redogör särskilt för vad som ligger
till grund för denna elevprognos.
‐ Vilken information vårdnadshavare och elever har fått om den nya huvudmannen samt hur och när
informationen har getts. Bifoga underlag som gått ut till elever/vårdnadshavare.
Ansökan här omfattar nya program till skolan därför har en ny intresseundersökning gjort gällande 
intresset för dessa program i målgrupp som inte går i skolan utan målgrupp som ska söka till gymnasiet 
inom kort. Ingen intresseundersökning har därför gjorts bland befintliga elever. Ansökan omfattar inget 
gällande befintliga elever utan en utökning samt en överflyttning av befintliga tillstånd för 
Lärlingsgymnasiet till Thorengruppen. 
Information till vårdnadshavare angående Thorengruppens förvärv av Lärlingsgymnasiet har getts via 
utskick både till elever och deras vårdnadshavare samt alla de APL‐platser som är kopplade till skolan. 
Skolans elever, vårdnadshavare, APL‐platser samt övriga myndigheter som har kontakt med skolan i 
någon form har fått information om att Thorengruppen har förvärvat Lärlingsgymnasiet och att det 
kommer ligga under affärsområdet Yrkesgymnasiet.

Bifoga bilagan på sista fliken "Skicka in" och ange namn på bilaga nedan.

 
 

3. Ekonomi
 

3.1 Sökandens budget
 
Sökanden ska lämna in en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt
en bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av
utökningen. Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för
hela skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget
som lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Beskriv nedan hur sökanden med inlämnad likviditets‐ och resultatbudget avser att bedriva en verksamhet
med god kvalitet och varaktighet. Utgå exempelvis från Skolverkets jämförelsetal och kommentera eventuella
större avvikelser från genomsnittskostnader/bidrag. Om sökanden inte uppger någon post i budgeten för till
exempel elevhälsa eller försäkringar, ange skälet till detta.

Sökande följer i sin planering av ny och befintlig verksamhet de jämförelsetal som tagits fram av   Skolverket.  
Inga större avvikelser finns jämfört med jämförbar verksamhet. Viktiga jämförelsetal t ex som lärartäthet  
bevakas och budgetarna innehåller alla poster för att driva en verksamhet med god kvalitet och   
varaktighet.  Budgeten i avsnittet nedan är baserad på den aktuella utökningen.   
Hur stor utökningen är ses i avsnitt 2 dvs 24 elever år 1, därefter ytterligare 24 per år, år 2 och 3.   
Totala utökningen efter 3 år och fullt utbyggt är 72 elever.   



Budgeten innehåller inte alla poster då en vanlig utökning (för befintlig skola) innebär att många   
resurser och grundfunktioner finns på plats fullt utbyggt. T ex ryms utökningen inom befintliga lokaler,   
även med befintlig rektor, möbler och specialsalar. 

 

3.2 Årsredovisning/årsbokslut
Bifoga årsredovisning/årsbokslut för senast avslutade räkenskapsår inklusive revisionsberättelse om sådan
finns. Om sådan inte upprättats, kom in med en aktuell balans‐ och resultatrapport (max 2 månader
gammal).
 
Om sökanden har gått med förlust de senaste åren/perioderna eller om bolagets/föreningens ekonomi visar
låg likviditet och/eller soliditet, redogör i förekommande fall för bakgrunden till detta. Redogör dessutom för
hur sökanden ska stärka den ekonomiska situationen.
 
Om sökanden ingår i en koncern, redovisa koncernens ekonomiska ställning inklusive koncernredovisning om
sådan finns. Förtydliga eventuella kommissionsförhållanden.

Lärlingsgymnasiet i Sverige ABs senaste årsredovisning är bilagd. Dock är då tanken att Lärlingsgymnasiets 
tillstånd ska flyttas över till Thorengruppen AB och Yrkesgymnasiet.

Lägg till bilaga

 

3.3 Grundbelopp
Redovisa hur sökanden har beräknat kommunens grundbelopp per nationellt program. Beloppet ska stå i
överensstämmelse med det angivna elevantalet inom respektive nationellt program.
 
Av redogörelsen ska framgå
‐ beloppets storlek och hur det har beräknats
‐ vilka kontakter som tagits med kommunen.
 

Bidragsbeloppen beräknas grundat på information från skolans säteskommun. Trots att det kan bli enstaka  
elever från kranskommuner har endast beloppen från säteskommunen använts. Beloppen avser  
bidragsbeloppen för 2020. Beloppen motsvarar de belopp som redovisas via SCB där kommunerna   
rapporterat  in ersättningen för de nationella gymnasieprogrammen  i fråga som finns i kommunen.   
Om programmet har saknats i kommunen har riksprislistan använts. I fallet med Munkedal har vi använt 
riksprislistan då de inte har egen skolpeng.

 

3.4 Lån/ägartillskott/aktieägartillskott
samt finansiering med egna medel

Om lån/ägartillskott/finansiering med egna medel upptagits i budgeten, inkom med nedanstående uppgifter.
 
Lån ‐ Styrk posten lån med aktuellt undertecknat lånelöfte från till exempel bank. 
Av lånelöftet ska framgå
‐ vilket belopp som kan/kommer att lånas ut
‐ bolagets/föreningens namn och organisationsnummer
‐ lånelöftets giltighetstid
‐ eventuella villkor för lånet
‐ datum då lånelöftet är undertecknat
‐ kontaktuppgifter till utlånande part
 
Om långivaren är en bank ska det av lånelöftet även framgå
‐ vilken bank som avser att låna ut pengarna.
 
Om långivaren är en privatperson eller annan juridisk person än bank ska nedanstående information
bifogas lånelöftet
‐underlag som visar att utlånande part är behörig att låna ut medlen såsom firmatecknare i bolaget (t ex
registreringsuppgifter från Bolagsverket)
‐ underlag som styrker att medlen finns att tillgå, exempelvis genom kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Aktieägartillskott/ägartillskott ‐ Om medel tillskjuts av ägarna ska detta framgå under denna post.
Tillskottet ska styrkas med aktuellt intyg som är undertecknat av lämnande part. Om lämnande part är en
juridisk person ska intyget signeras av behöriga firmatecknare i det bolag som lämnar tillskottet och underlag
som styrker att signerande personer är behörig firmatecknare ska bifogas (t ex registreringsuppgifter från
Bolagsverket).
 
Utöver intyget ska bifogas underlag som styrker att medlen finns att tillgå. Detta gäller oavsett om lämnande
part är privatperson eller ett bolag. Exempel på sådant underlag är kontoutdrag, årsredovisning eller
liknande.
 
Finansiering med egna medel ‐ Med detta avses till exempel medel som finns tillgängliga i den sökandes
pågående verksamhet. Styrk posten med till exempel sökandens senaste årsredovisning och kontoutdrag och
förklara vilka medel sökanden avser nyttja..

Lägg till bilaga

 

3.5 Övriga inbetalningar/intäkter
Om övriga inbetalningar/intäkter ingår i budgeten ska dessa redovisas. Ange i så fall  vad posten omfattar
och med vilket belopp. Om det finns utbetalningar/kostnader som kan hänföras till
inbetalningarna/intäkterna ange belopp och var de återfinns i budgeten. Tillskott av medel som inte



omfattas av lån/ägartillskott/finansiering med egna medel, styrks till exempel med intyg och kontoutdrag
från privatperson, sponsoravtal, inbetalningar från medlemmar eller liknande.
 

 

3.6 Likviditetsbudget och resultatbudget
Inkom med en likviditetsbudget för läsår 1 samt en resultatbudget för läsår 1, 2 och 3 alternativt en
bidragskalkyl, det vill säga endast en redovisning av de intäkter och kostnader som påverkas av utökningen.
Moms och sociala avgifter ska ingå i beräkningen. Sökanden kan komma in med en budget för hela
skolverksamheten alternativt en budget som endast berör utökningen. Ange nedan vilken typ av budget som
lämnas in samt hur många elever och lärare den är beräknad på.
 
Om sökanden kommer in med en budget för hela skolverksamheten, ange nedan hur många elever och lärare
som budgeten är beräknad på.
 
  Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3
Antal elever 24 48 72

Antal lärare 2.16 4.32 6.48

 
 
Likviditetsbudget läsår 1 Resultatbudget

Inbetalningar Läsår 1 Intäkter Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3

Kommunalt bidrag
gymnasieskola

2620800 Kommunalt bidrag
gymnasieskola

2620800 5241600 7862400

Lån Övriga intäkter

Aktieägartillskott/
ägartillskott

       

Finansiering med egna
medel

       

Annan finansiering        

Övriga inbetalningar        

Summa inbetalningar 2620800 Summa intäkter 2620800 5241600 7862400

           

Utbetalningar   Kostnader      

Personal   Personal      

    Skolledning     Skolledning

    Lärare
gymnasieskola

1144800     Lärare
gymnasieskola

1144800 2289600 3434400

    Övrig personal     Övrig personal

    Administration 40000     Administration 40000 60000 80000

    Rekrytering 30000     Rekrytering 30000 30000 30000

    Fortbildning 17172     Fortbildning 17172 34344 51516

Lokaler/Utrustning   Lokaler/Utrustning      

    Lokalkostnad     Lokalkostnad

    Kostnader för
    speciallokaler

150000     Kostnader för
    speciallokaler

150000 300000 450000

    Möbler        

    Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

30000     Kontorsutrustning/
    förbruknings‐
    inventarier

30000 60000 90000

    Telefon, kopiator mm        

Läromedel   Läromedel      

    Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

130200     Litteratur/utrust./
    skolbibliotek (inkl
    programvaror,
    licenser)

130200 260400 390600

    Datorer 40800          

Övrigt   Övrigt      

    Info och annonsering     Info och
annonsering

    Elevhälsa 114480     Elevhälsa 114480 228960 343440

    Skolmåltider 168000     Skolmåltider 168000 336000 504000

    Försäkringar 2400     Försäkringar 2400 4800 7200

    Studie‐ och
    yrkesvägledning

25440     Studie‐ och
    yrkesvägledning

25440 50880 76320

    APL‐handledning 12000     APL‐handledning 12000 24000 36000

    Övriga utbetalningar 16800     Övriga kostnader 16800 33600 50400

Finansiella poster   Finansiella poster      

    Räntor     Räntor



    Amorteringar Avskrivningar      

        Möbler

        Datorer 40800 81600 122400

        Telefon, kopiator
mm

Summa utbetalningar 1922092 Summa kostnader 1922092 3794184 5666276

Över/underskott 698708 Vinst/förlust 698708 1447416 2196124
 

 

3.7 Resultatbudgeten
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat läsår 1 och bolaget/föreningen inte har ett eget kapital som
täcker förlusten, redovisa hur förlusten ska täckas.
 
Om resultatbudgeten visar ett negativt resultat år 3, redovisa när verksamheten beräknas generera som lägst
ett nollresultat samt hur sökanden ska arbeta för att uppnå detta.

 
 

4. Lokaler
4.1 Lokaler

Redogör för om lokalerna behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i sådant fall på
vilket sätt detta ska ske.

Skolan har redan idag färdiga lokaler och ledig kapacitet för de tilltänkta utökningarna. Programmen som  
söks kommer få speciallokaler samt utökat utbildningsmaterial. Ett metodrum kommer iordningställas för 
vård och omsorgsprogrammet. Samt praktiklokal för plåtslageri.

 

4.2 Speciallokaler
Redogör för om tillgången till speciallokaler behöver förändras till följd av den tilltänkta utökningen. Ange i
sådant fall på vilket sätt detta ska ske.

Om speciallokaler ska hyras externt, redogör för
‐ avstånd från skolbyggnaden
‐ omfattning och organisering av undervisningen som ska bedrivas i speciallokaler utanför skolenheten.

Redogör för speciallokaler för nedanstående ämnen

Idrott och hälsa
Inom Yrkesgymnasiet bedömer vi att eleverna behöver speciallokaler inom idrott och hälsa utanför   
skolenheten under ca 50% av undervisningen. Dessa hyrs företrädesvis i en specifik hall, men även utspritt på 
  olika idrottsanläggningar, såsom badmintonhall, simhall, skridskobana,   
bowlinghall osv. I genomsnitt räknar  vi med ett avstånd för dessa lokaler från skolenheten på ca 3 km.   
Den ordinarie idrottshallen som  kontinuerligt hyrs ligger oftast närmre skolenheten och snittet  
är beräknat på alla anläggningar som hyrs  såsom simhall etc. Idrottshallarna bokas upp terminsvis i   
god tid med planering så att eleverna tydligt ser när  och var de har sin idrott och hälsa förlagd.   
Teoridelar förläggs på skolenheten men kan också bestå av olika  studiebesök som berör delar   
i kursen för idrott och hälsa. Alla våra befintliga skolor idag har avtal med  anläggningar.    

Naturvetenskapliga ämnen
Ej aktuellt för den sökta utökningen. 

Speciallokaler och utrustning för respektive sökt yrkesprogram
Det finns redan idag lämpliga lokaler för de sökta yrkesprogrammen i skolan som är fullt utbyggd.  Bland 
annat kommer ett metodrum iordningställas för vård och omsorgspragrammet samt praktiklokal för 
plåtslageri. 
Yrkesgymnasiet har utförliga program på hur lokaler och utrustning ska se ut för de sökta programmen då vi  
bedriver dessa på andra orter i Sverige. Även utrustning/utbildningsmaterial adekvat för utbildningen   
kommer köpas in.  Listor  finns vid efterfrågan.

 
 

5. Skolenhetens ledning och personal
5.1 Rektor

 För ledning av skolenheten ska det finnas en rektor. Sökanden har en rektor som genom utbildning och
erfarenhet har pedagogisk insikt enligt 2 kap. 11 § skollagen.

 

5.2 Lärare – behörighetskrav
För undervisning i gymnasieskolan ställs krav på lärarnas utbildning. Endast den som har legitimation som
lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisning. Undantag får göras i vissa fall.
 

 Sökanden för gymnasieskolan kommer att följa kraven på lärarnas utbildning enligt 2 kap. 13 § och 17‐
22 §§ skollagen.



 

5.3 Antal lärare
Ange beräknat antal lärare i gymnasieskolan uttryckt i personer och antal heltidstjänster för båda sökt
utökning och för hela skolenheten. Lämna även en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på
skolan.
 
Om du anger lärarantalet med decimaler, ange det med punkter (t ex. 4.5) istället för kommatecken (4,5).
 
 

Utökning
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

3 2.16 6 4.32 8 6.48 8 6.48

Antal elever per lärare, läsår 1 11.11111111111111
Antal elever per lärare, läsår 2 11.11111111111111
Antal elever per lärare, läsår 3 11.11111111111111
Antal elever per lärare, fullt utbyggd verksamhet 11.11111111111111
 

Hela skolenheten
Läsår 1 Läsår 2 Läsår 3 Fullt utbyggd verksamhet

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

Antal
personer

Antal
heltids‐
tjänster

17 13.86 19 16.02 21 18.18 21 18.18
 

Lämna en redogörelse för hur lärarresurserna ska organiseras på skolan.
När det göller utökningen så kommer personal med rätt spetskompetens anställas för att säkerställa att  
eleverna får det för programmet uppsatta kunskapsmålen i de programspecifika ämnena. Tjänster i övriga  
ämnen såsom gymnasiegemensamma ämnen t ex som ingår i programmet kommer utökas i enlighet med  
behovet som följt av ökat elevintag. Förutom detta har skolan utökat elevhälsan för utökningen. Ovan  
redogörelse är utökningen inkl nuvarande elevantal. För att förtydliga "antal  
personer" för utökningen när det står ett visst antal personer på totala procent i   
tjänst så är det i realiteten alltid svårt att veta innan hur man hittar lärare med vilka behörigheter och  
kombinationer. Det kan alltså våra 2‐
3 nya personer på nya tjänster och en del  befintliga som får utökande  
tjänster. Dock måste vi fylla i denna ruta i ansökan,  men ovan är ett antagande. Till själva utökningen år 1  
behöver vi dock anställa 2‐3 yrkeslärare, samt utöka befintliga lärares tjänster som har eleverna i  
gymnasiegemensamma ämnen. 

 
 

5.4 Övrig personal
Om sökanden angett övrig personal i budgeten lämna här en beskrivning av vilken personal som avses.

 
 

6. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) och
gymnasial lärlingsutbildning

6.1 Gymnasial lärlingsutbildning
 Sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning.

Om sökanden avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning ange i vilken årskurs sökanden avser att
påbörja lärlingsutbildningen.
Årskurs 1

 

6.2 Omfattning av APL
Ange antal veckor som kommer att förläggas till APL på respektive program/inriktning.
 
Program Inriktning Veckor

Barn‐ och fritidsprogrammet Pedagogiskt och socialt arbete 60

Barn‐ och fritidsprogrammet Fritid och hälsa 60

Bygg och anläggningsprogrammet Plåtslageri 60

Vård‐ och omsorgsprogrammet Inriktningar saknas 60

Infoga program

 
 

6.3 Säkerställande av APL‐platser



Redogör för hur sökanden avser säkerställa att samtliga elever får tillgång till APL‐platser på utbildningen.

Thorengruppen arbetar enligt följande modell för att kvalitetssäkra och säkerställa det 
arbetsplatsförlagda lärandet:  
* Ett lokalt programråd skapas var som till huvuduppgift har att kvalitetssäkra det  
arbetsplatsförlagda lärandet * Tydlig kvalitetssäkring av handledare samt arbetsplatser  
*Handledarutbildning *Kontinuerlig kommunikation med branschorganisationen i fråga om innehåll och  
upplägg av det arbetsplatsförlagda lärandet. * Tydlig planering av ansvarig lärare för APL vad gäller  
uppföljning och betygssättning av det arbetsplatsförlagda lärandet.         
Yrkesgymnasiet ansvarar både för anskaffandet av APL‐platser samt att APL‐
platserna uppfyller de krav som finns för utbildningen.                                                                                    
Inom Yrkesgymnasiet arbetar vi allmänt efter följande sex‐stegsmodell när vi säkerställer tillgången till APL‐
platser,  detta gäller även utökningar av program på befintliga orter:  
1. Kontakter med yrkesnämnder och branschen   
2. Större nationella företag som vi har samarbete med uppvaktas på orten där vi söker utökningen     
3. De företag vi sedan tidigare samarbetet med inom vuxenutbildning/ arbetsmarknadsutbildning kontaktas 
för att  stämma av intresse gällande APL.  
4. Informationsutskick till företag inom respektive utbildningsområde                                                              
5.  Kontakt via telefon med företag inom respektive utbildningsområde 6. Besök hos utvalda  
företag/företag  som visat intresse inom respektive utbildningsområde. Thorengruppens skolor jobbar  
systematiskt med  kvalitetssäkring av APL‐platser. Varje skola har en APL‐
samordnare som har en tjänst där uppdraget innebär arbete med APL i alla dess former. Både att se till atttill
gången på APL‐
platser är tillfredsställd samt kvalitetssäkrar arbetet med APL på en mer  allmän nivå så att det arbetet  
fungerar på skolan. Denna person samarbetar också tätt med yrkeslärarna. När  det gäller utökningar av  
program så har de befintliga skolorna  redan APL‐
samordnare anställda som under  hösten läsåret innan programutökningen eventuellt startar  
arbetar med att ta fram avtal på APL‐
platser på de program utökningen gäller. ThorenGruppen har också redan i ansökningsläget sett till att  
varje skolas rektor eller APL‐samordnare har varit kontakt med de branschorganisationer som motsvarar de   
program/utökningar som sökts. Skolor som är branschcertifierade av tex vård‐ och omsorgscollege   
säkerställer också sina APL platser genom denna certifiering. Certifiering söks på alla skolor inom de   
yrkeskategorier det finns.

 

6.4 Lokalt programråd
 Skolenheten kommer för yrkesprogrammen att upprätta ett eller flera lokala programråd för samverkan

mellan skola och arbetsliv enligt 1 kap. 8 § gymnasieförordningen.
 

6.5 Handledare
Beskriv sökandens rutiner för att utse en handledare på APL‐platsen.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ hur sökanden avser att säkerställa att den handledare som utses har nödvändig kunskap och erfarenhet för
uppdraget och även i övrigt bedöms vara lämplig.

Thorengruppen har genomfört ytterligare förändringar för att säkerställa att handledaren har nödvändiga  
kunskaper och erfarenhet samt i övrigt bedöms vara lämplig. Detta har skett genom ett digitalt formulär   
där exempelvis frågorna är följande: Yrkesgymnasiets lärlingsmodell * Härmed intygas att ovanstående  
handledare förstår yrkesgymnasiets lärlingsmodell och vad detta innebär. Mer än 50 % av kurserna läses  
ute på ett företag tillsammans med handledare. o Ja, jag/vi förstår lärlingsmodellen o Nej, jag önskar mer  
information o Ja, men jag önskar mer information       
Pedagogiskt ansvar* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår den  pedagogiska betydelsen av h
andledarrollen. Det ingår i handledarens uppgift att  vara insatt i vilka mål som eleven ska uppfylla på  
APLplatsen samt att hjälpa  eleven att reflektera över sitt  lärande och att finnas  behjälplig  för yrkesläraren g
ällande betygssättning.  o Ja, jag/vi förstår det  pedagogiska ansvaret  o Nej, jag/vi önskar mer information o
 Ja, men jag/vi önskar mer information  
Handledningens fem steg* Härmed intygas att ovanstående handledare förstår  handledningens fem steg oc
h vad dessa innebär.   
Förberedelse, Lär känna din lärling, Sätt upp mål och planer, Gör uppföljningar, Fortsatt  aktivitet o Ja, jag/vi 
förstår handledningens fem steg o Nej, jag/vi önskar mer information o Ja, men jag/vi   
önskar mer information. I samma formulär finns plats för att handledaren ska kunna redogöra för dennes   
kompetens för uppdraget exempelvis utbildning, antal år inom branschen, samt tidigare erfarenhet av att   
handleda lärlingar. Skolan granskar varje handledares kompetens, vid osäkerhet tar skolan kontakt med   
handledare och ett eventuellt byte av handledare kan ske. Varje handledare får även en   
handledarutbildning  för att få nödvändig kunskap om rollen som handledare.   
Bifogat under avsnittet för "skicka in" ser ni vårt  intyg från skolverket där vår handledarutbildning blivit  
godkänd. Antingen så går företagen vår godkända  plus skolverkets handledarintroduktion eller bara  
skolverkets digitala. Alla skolor väljer dock att ha en  fördjupning av egen och det är den som skolverkets  
beslut grundar sig på.  
Önskas mer dokumentering kring upplägg och stödmaterial kring handledarutbildningen så finns det att  
tillgå. Intyget från Skolverket är bifogat under avsnittet "skicka in".

 

6.6 Bedömning och betygsättning
Redogör för sökandens rutiner för bedömning och betygsättning vid arbetsplatsförlagt lärande.
 
Av beskrivningen ska framgå
‐ vem som ansvarar för att betyg sätts i enlighet med författningarna
‐ hur eleverna informeras om det centrala innehållet i kursmålen
‐ hur det säkerställs att de moment som ska genomföras på APL‐platsen kopplas till kursmålen.

Thorengruppen som huvudman har lagt ett särskilt fokus på att säkerställa att varje elev har ett  
rättssäkert  betygsunderlag och att säkerställa att samtliga kursmål uppnås  på under den arbetsförlagda  ut
bildningen.  
För att säkerställa detta har huvudmannen regelbundna rektorsträffar där ovanstående diskuteras och  
utvecklas, samt att vi har tre gemensamma utbildningsdagar med samtlig personal som jobbar med  
yrkesprogram där den arbetsplatsförlagda utbildningen är en stående punkt inom  



kompetensutvecklingsprogrammet. Hur loggböcker fylls i och hur respektive rektor säkerställer att   
eleverna  fyller i loggböckerna kan skilja sig åt mellan olika skolor och fastställs av rektor,  det här innebär äv
en att  loggböckerna tar olika former beroende på ämne och  yrkesprogrammets olika förutsättningar.  
På Thorengruppens intranät under fliken APLutveckling har alla skolor sin egen sida. Där finns allt som  
används  idag från APL statusfiler till blanketter och loggarna som lärarna skriver vid varje besök.  
En loggbok kan bestå av text, bild, ljud ljudinspelning eller liknande. På Thorengruppen åligger det  
yrkeslärarna att säkerställa att de får tillgång till den information som krävs för att bedöma elevers insats mel
lan besöken. Vi som huvudman säkerställer detta främst genom att ha tydliga arbetsbeskrivningar  och tydlig
a förfaranden  då rektorerna anställer nya yrkeslärare.  Vi har förutom detta också tjänster som  
bygger på och tillåter att lärarna skall besöka sina elevers APL platser  samt att tid finns för dokumentation s
åväl före, under och efter besöket. Rektors uppdrag är att via våra formulär på Google DOCs följa upp attsåv
äl besök sker som att relevant innehåll diskuteras på besöken. Rektor utför också själv besök  
tillsammans med yrkeslärarna och utför därmed på systematisk basis också stickprovskontroller av  
loggböckerna. Yrkesgymnasiet använder sin lärplattform Progress, ett digitalt och tydligt stöd till allt vad  
som berör elevernas APL så som närvaro, moment ute och inne på skolan, bedömningsmatriser av  
moment som handledaren utför osv. Hela vår APL pärm är genom detta digitaliserad vilket underlättar och ök
ar rättssäkerheten för samtliga elever. Progress 
är tillgänglig för både läraren, eleverna och föräldrarna så att de ständigt kan se elevens progression.  I  
Progress  kan vi som huvudman också följa och dra ut relevant information skola för skola eller för  
verksamheten  som  helhet.  Ansvarig för betygsättningen är alltid läraren men till stöd för detta använder ha
n handledaren och  de metoder som vi beskrivit ovan. Eleverna informeras om det centrala innehållet  
vid ett flertal tillfällen,  man  går igenom dessa vid varje ny kurs samt att man alltid kan överblicka dessa i  
sitt kontrakt.  Eleven, läraren och  handledaren diskuterar vilket innehåll som  företaget kan erbjuda under de
n  nästkommande perioden med  vårt kontrakt som utgångspunkt.  Kursmoment inom APL utgörs av  
kursmål inom karaktärsämnen.   
Betygssättningen inom APL sker genom en skräddarsydd bedömningsmatris, sammansatt av ansvarig  
lärare  som utgått från kursplanens mål och krav.  Handledaren observerar hur eleven presterar i arbetet  
och fyller i  detta i bedömningsmatrisen.  Matrisen fylls på med information allteftersom eleven utvecklar  
sina färdigheter. Kontinuerligt under elevens APL diskuteras betygsmatriser mellan lärare, handledare och ele
v.  
Betyget  som eleven erhåller för respektive moment baseras således på en kombination av betygsmatriser och
 kontinuerliga samtal mellan lärare, handledare och elev där kursmål och arbetsinsats diskuteras.  Läraren  
genomför därför kontinuerliga arbetsplatsbesök, i genomsnitt var tionde APL‐dag.   
Det är alltid läraren som sätter betygen i kurserna enligt författningen.  Betygsmatriser samt beskrivning i utbi
ldningskontraktet mellan  företag, elev och skola gör att handledare,  elev och lärare alltid har en  
gemensam förståelse för vilka  kursmål  som eleven ska nå varje APL‐vecka.   
Kontrakten är programspecifika och därför finns tydliggjorda kursmål  som genomförs på skolan  
respektive på företaget inom samtliga program.  Exempel på  utbildningskontrakt är bilagt i 6.7. 

 

6.7 Lärlingsutbildning – utbildningskontrakt
Om gymnasieskolan avser att erbjuda gymnasial lärlingsutbildning redogör för hur utbildningskontraktet
kommer att utformas alternativt bifoga ett exempel på utbildningskontrakt.

Bifogat är ett exempel på utbildningskontrakt.

Lägg till bilaga

 
 

 

7. Övrigt 
7.1 Övriga upplysningar

Eventuella övriga upplysningar som sökande önskar framhålla anges här.

 

7.2 Angående bilagor
På sidan ”Skicka in” ges ni möjlighet att bifoga ytterligare filer till ansökan. Om ni inte kommer att bifoga
samtliga efterfrågade bilagor, redogör för orsaken till detta.
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr BUN 2020/01295  9 

Hoppet pedagogisk omsorg AB - Ansökan om att starta enskild 
pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Hoppet Pedagogisk Omsorg AB, organisationsnummer (559282–6050) har ansökt om 

beviljande av bidrag för att starta enskild pedagogisk omsorg i Doa Al Saifs hem på 

Sunnanvindsvägen 2, 451 60 i Uddevalla kommun. Bolaget har sitt säte på samma 

adress där verksamheten ska bedrivas.  

 

Ägar- och ledningskretsen består av styrelseordförande Doa Al Saif, styrelseledamot 

Aaya Al Saif och styrelsesuppleanten Nour Al Saif. Såväl Doa, Aaya och Nour är 

utbildade barnskötare och har erfarenhet sedan tidigare av arbete som barnskötare. Doa 

Al Saif kommer vara ansvarig för verksamheten.   

 

Hoppet Pedagogisk Omsorg AB avser att bedriva en pedagogisk omsorg med 

pedagogisk inspiration av montessoripedagogiken med utgångspunkt i förskolans 

läroplan (LPFÖ18). Verksamheten kommer att vara öppen för alla barn med 

syskonförtur. Huvudmannen kommer bedriva verksamheten i Doa Al Saifs hem genom 

den pedagogiska personalen som består av två utbildade barnskötare samt tillgång till 

extrapersonal, specialpedagogisk kompetens och vikarie vid behov. Barngruppen 

kommer att bestå av barn mellan 1-5 år och huvudmannen har möjlighet att placera 

maximalt 10 heltidbarn alternativt 12 deltidsbarn i den pedagogiska omsorgen.  

 

Beräknad start för den pedagogiska omsorgen är så snart erforderliga beslut har fattats. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Ansökan från Hoppet Pedagogisk Omsorg AB med bilagor 2020-12-29 

Kompletterande uppgifter till ansökan 2021-02-24, 2021-03-16 och 2021-04-01  

Protokoll efter möte med Hoppet Pedagogisk Omsorg AB 2021-01-28 

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

  

att Hoppet Pedagogisk Omsorg AB, organisationsnummer (559282-6050), beviljas rätt 

till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Doa Al Saifs hem på Sunnanvindsvägen 

2, 451 60 i Uddevalla kommun.  

 

att beslutet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan, 

gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk från kommunen och andra myndigheter.  

 

att beslutet gäller under förutsättning att Hoppet Pedagogisk Omsorg AB startar den 

enskilda pedagogiska omsorgen på ovan angiven adress i Uddevalla kommun senast ett 

år efter att beslutet har fattats. 
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Handläggare 

Utredare Anders Bengtsson 

Telefon 0522-69 80 74 
anders.bengtsson@uddevalla.se 

 

Hoppet Pedagogisk Omsorg AB - Ansökan om att starta 

enskild pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Hoppet Pedagogisk Omsorg AB, organisationsnummer (559282–6050) har ansökt om 

beviljande av bidrag för att starta enskild pedagogisk omsorg i Doa Al Saifs hem på 

Sunnanvindsvägen 2, 451 60 i Uddevalla kommun. Bolaget har sitt säte på samma 

adress där verksamheten ska bedrivas.  

 

Ägar- och ledningskretsen består av styrelseordförande Doa Al Saif, styrelseledamot 

Aaya Al Saif och styrelsesuppleanten Nour Al Saif. Såväl Doa, Aaya och Nour är 

utbildade barnskötare och har erfarenhet sedan tidigare av arbete som barnskötare. Doa 

Al Saif kommer vara ansvarig för verksamheten.   

 

Hoppet Pedagogisk Omsorg AB avser att bedriva en pedagogisk omsorg med 

pedagogisk inspiration av montessoripedagogiken med utgångspunkt i förskolans 

läroplan (LPFÖ18). Verksamheten kommer att vara öppen för alla barn med 

syskonförtur. Huvudmannen kommer bedriva verksamheten i Doa Al Saifs hem genom 

den pedagogiska personalen som består av två utbildade barnskötare samt tillgång till 

extrapersonal, specialpedagogisk kompetens och vikarie vid behov. Barngruppen 

kommer att bestå av barn mellan 1-5 år och huvudmannen har möjlighet att placera 

maximalt 10 heltidbarn alternativt 12 deltidsbarn i den pedagogiska omsorgen.  

 

Beräknad start för den pedagogiska omsorgen är så snart erforderliga beslut har fattats. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25 

Ansökan från Hoppet Pedagogisk Omsorg AB med bilagor 2020-12-29 

Kompletterande uppgifter till ansökan 2021-02-24, 2021-03-16 och 2021-04-01  

Protokoll efter möte med Hoppet Pedagogisk Omsorg AB 2021-01-28 

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att Hoppet Pedagogisk Omsorg AB, organisationsnummer (559282-6050), beviljas rätt 

till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Doa Al Saifs hem på Sunnanvindsvägen 

2, 451 60 i Uddevalla kommun.  



 Tjänsteskrivelse  
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att beslutet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan, 

gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk från kommunen och andra myndigheter.  

 

att beslutet gäller under förutsättning att Hoppet Pedagogisk Omsorg AB startar den 

enskilda pedagogiska omsorgen på ovan angiven adress i Uddevalla kommun senast ett 

år efter att beslutet har fattats. 

Ärendebeskrivning 

Hoppet Pedagogisk Omsorg AB, organisationsnummer (559282–6050) har ansökt om 

beviljande av bidrag för att starta enskild pedagogisk omsorg i Doa Al Saifs hem på 

Sunnanvindsvägen 2, 451 60 i Uddevalla kommun. Hoppet Pedagogisk Omsorg AB har 

sitt säte på samma adress där verksamheten ska bedrivas.  

 

Ägar- och ledningskretsen består av styrelseordförande Doa Al Saif, styrelseledamot 

Aaya Al Saif och styrelsesuppleanten Nour Al Saif. Såväl Doa, Aaya och Nour är 

utbildade barnskötare och har erfarenhet sedan tidigare av arbete som barnskötare. Doa 

Al Saif kommer vara ansvarig för verksamheten.   

 

Hoppet Pedagogisk Omsorg AB avser att bedriva en pedagogisk omsorg med peda-

gogisk inspiration av montessoripedagogiken med utgångpunkt i förskolans läroplan 

(LPFÖ18). Barnen kommer att vara delaktiga och bli lyssnade på i verksamheten och 

personalen kommer skapa goda förutsättningar för barnens språkutveckling. Huvud-

mannen uppger att de kommer skapa lärande genom barnens lek, stimulans och 

utveckling, samspel och kommunikation i språket. 

 

Verksamheten kommer att vara öppen för alla barn och den kommer att tillämpa 

syskonförtur. Huvudmannen kommer bedriva verksamheten i Doa Al Saifs hem genom 

den pedagogiska personalen som består av två utbildade barnskötare samt tillgång till 

extrapersonal, specialpedagogisk kompetens och vikarie vid behov. Barngruppen 

kommer att bestå av barn mellan 1-5 år och huvudmannen har möjlighet att placera 

maximalt 10 heltidsbarn alternativt 12 deltidsbarn i den pedagogiska omsorgen. 

Beräknad start för den pedagogiska omsorgen är så snart erforderliga beslut har fattats.  
 

Lagstiftning  

Av 25 kap. 2 § skollagen (2010:800) framgår att kommunen ska sträva efter att i stället 

för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om barnets vårdnads-

havare önskar det. Kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om 

verksamhetsform. 

 

Sådan omsorg som avses i första stycket ska genom pedagogisk verksamhet stimulera 

barns utveckling och lärande. 
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Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska 

ges den omsorg som deras speciella behov kräver. Verksamheten ska utformas så att 

den förbereder barnen för fortsatt lärande. 

 

Av 25 kap. 10 § - 14 § skollagen (2010:800) framgår följande:   

10 § Den kommun där en enskild bedriver sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § 

ska efter ansökan besluta att huvudmannen har rätt till bidrag om 

   1. huvudmannen har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

motsvarande offentlig verksamhet, 

   2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande 

verksamhet, 

   3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda 

motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att 

inte lämna bidrag för enligt 13 § andra stycket, och 

   4. avgifterna inte är oskäligt höga. 

 

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i första 

stycket 3 inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda 

karaktär. 

 

11 § Hemkommunen ska lämna bidrag till en huvudman som har rätt till bidrag enligt 

10 § för varje barn som tas emot. 

Bidraget består av ett grundbelopp enligt 12 § och i vissa fall ett tilläggsbelopp enligt 13 

§. 

 

Hemkommunen är inte skyldig att lämna bidrag till fler än två huvudmän för samma 

barn eller till mer än en huvudman för pedagogisk omsorg för ett barn som också går i 

förskola. Om barnet tagits emot i två enskilda verksamheter, eller i en kommunal och en 

enskild verksamhet, är kommunen inte skyldig att lämna ett samlat bidragsbelopp som 

är högre än om barnet tagits emot i endast en kommunal verksamhet. Hemkommunen 

ska bestämma hur bidraget ska fördelas mellan huvudmännen för verksamheterna. 

 

När barn tas emot i enskild pedagogisk omsorg där deras vårdnadshavare arbetar får 

kommunen inte lämna bidrag för fler barn till vårdnadshavaren än det antal barn till 

andra som har tagits emot. 

 

12 § Grundbeloppet ska avse ersättning för 

   1. omsorg och pedagogisk verksamhet, 

   2. pedagogiskt material och utrustning, 

   3. måltider, 

   4. administration, 

   5. mervärdesskatt, och 

   6. lokalkostnader. 
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Grundbeloppet ska bestämmas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid 

fördelning av resurser till sin egen pedagogiska omsorg. Om kommunen inte 

tillhandahåller pedagogisk omsorg ska bidraget bestämmas efter vad som är skäligt med 

hänsyn till den enskilda verksamhetens innehåll och omfattning. 

 

13 § Tilläggsbelopp ska lämnas för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd. 

Tilläggsbeloppet ska vara individuellt bestämt utifrån barnets behov. 

 

Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för ett barn, om betydande 

organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Lag (2016:550). 

 

14 § Hemkommunen är bara skyldig att lämna bidrag i den omfattning som den är 

skyldig att erbjuda förskola enligt 8 kap. respektive fritidshem enligt 14 kap. 

Huvudman 

Enligt huvudmannens inskickade uppgifter består ägar- och ledningskretsen för 

huvudmannen Hoppet Pedagogisk Omsorg AB av styrelseordförande Doa Al Saif, 

styrelseledamot Aaya Al Saif och styrelsesuppleanten Nour Al Saif. Såväl Doa, Aaya 

och Nour är utbildade barnskötare och har erfarenhet sedan tidigare av arbete som 

barnskötare. Doa Al Saif kommer vara ansvarig för verksamheten.   

Utdrag ifrån belastningsregister 

Ingen av personerna som ingår i huvudmannens ägar- och ledningskrets förekommer i 

belastningsregistret avseende förmögenhets-, vålds- och sexualbrott.  

Registreringsbevis Hoppet Pedagogisk Omsorg AB 

Registreringsbevis aktiebolag samt registerutdrag från Skatteverket avseende skatteform 

(F-skatt), moms- och arbetsgivarregistrering finns som bilagor till ansökan. Företags-

uppgifter har kontrollerats hos Skatteverket. 

Omfattning och beräknat startdatum  

Hoppet Pedagogisk Omsorg AB:s pedagogiska personal består av två utbildade 

barnskötare samt tillgång till extra resursperson, specialpedagogisk kompetens och 

vikarie vid behov. Barngruppen kommer bestå av barn från 1-5 år och huvudmannen har 

möjlighet att placera maximalt 10 heltidbarn alternativt 12 deltidsbarn i den 

pedagogiska omsorgen.  

Beräknad start för den pedagogiska omsorgen är så snart erforderliga beslut har fattats.  

Lokaler 

Huvudmannen kommer att bedriva den enskilda pedagogiska omsorgen i Doa Al Saifs 

hem på Sunnanvindsvägen 2. Ritning för fastigheten finns bifogad i huvudmannens 
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ansökan. I anslutning till den pedagogiska omsorgens lokal finns en uteplats och närhet 

till flera lekplatser, skogen och bibliotek.  

Pedagogisk inriktning, beskrivning av verksamhetsidé 

Huvudmannen Hoppet Pedagogisk Omsorg AB kommer utgå ifrån förskolans läroplan 

(LPFÖ18) som en vägledning i det dagliga arbetet med exempelvis språkutveckling, 

samarbeten och arbetet mot kränkande behandling. Den pedagogiska omsorgen kommer 

i sin pedagogiska inriktning inspireras av montessoripedagogiken. Barnen kommer att 

vara delaktiga och bli lyssnade på i verksamheten och personalen kommer skapa goda 

förutsättningar för barnens språkutveckling. Huvudmannen uppger att de kommer skapa 

lärande genom barnens lek, stimulans och utveckling, samspel och kommunikation i 

språket. Barnen kommer att få vara delaktiga i allt som rör verksamheten och det kan 

handla om att exempelvis hjälpa till vid dukning och servering vid måltider. 

 

Huvudmannen anser att det är viktigt att barnen är delaktiga och att de i enlighet med 

Barnkonventionen får möjligheten att påverka och utrycka sina tankar för att känna ett 

medbestämmande över sina liv. I den pedagogiska omsorgen kommer det exempelvis 

genomföras samlingar med barnen, träning på barnens språkutveckling, matematik och 

naturvetenskap. Vidare kommer utevistelser som promenader i naturen lära barnen 

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Genom att skapa förutsättningar 

för barnen att vara aktiva utomhus får barnen möjlighet att träna och stärka sin motorik 

och koordinationsförmåga, enligt huvudmannen. Av huvudmannens ansökan framgår 

att huvudmannen har tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens som kan 

vara behjälplig vid bedömning av särskilt stöd samt vilka insatser som kan vara aktuella 

för ett barn. Huvudmannen har erfarenhet sedan tidigare av arbetet med systematiskt 

kvalitetsarbete och kommer att dokumentera och följa upp arbetet i verksamheten varje 

termin genom att sammanfatta arbetet med teman, uppger huvudmannen. Personalen 

kommer att dokumentera arbetet i en pärm och kommer även ha en stor tavla på väggen 

i lokalen där de kan beskriva för föräldrarna vad de har gjort i verksamheten 

tillsammans med barnen, enligt huvudmannen.  

      

I lokalen kommer det, enligt huvudmannen, även finnas möjlighet för barnen att fritt få 

laborera och leka med bild och form på ett kreativt och utvecklande sätt. Arbetsmiljön i 

lokalen kommer utformas utifrån barnens behov för att möjliggöra exempelvis en ökad 

självständighet hos barnen.  

Barngruppens sammansättning och storlek 

Det kommer finns maximalt 10 heltidsbarn alternativt 12 deltidbarn i den pedagogiska 

omsorgen i åldrarna 1-5 år som är uppdelade i två grupper, men yngre och äldre barn.  

Budget 

I ansökan finns en bifogad ekonomisk kalkyl för den verksamheten som huvudmannen 

har tagit fram. Kalkylen har granskats och bedöms vara rimlig.    
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Föräldraavgifter  

Huvudmannen kommer inte att ta ut någon föräldraavgift för barn som placeras i 

huvudmannens pedagogiska omsorg.   

 

Beskrivning av hur handlingsplaner /rutiner ska utarbetas och tillämpas 

I ansökan bifogas aktuella handlingsplaner och rutinbeskrivningar enligt kommunens 

regelverk samt hur dessa ska tillämpas.   

Bedömning  

Konsekvenser för den kommunala verksamheten  

Utgångspunkten vid bedömningen är att den pedagogiska omsorgen som Hoppet 

Pedagogisk Omsorg AB avser att starta i Doa Al Saifs hem på Sunnanvindsvägen 2 i 

Uddevalla med det totala maxantalet barn (10st heltidsbarn alternativt 12 deltidtidsbarn) 

inte får sådana negativa konsekvenser för den kommunala verksamheten som avses i 

skollagen.  

Öppen för alla barn 

Köhanteringen sker via kommunens kösystem. Huvudmannen tillämpar syskonförtur 

och därefter ansökningsdatum. Maxantalet platser för Hoppet Pedagogisk Omsorg 

uppgår till 10 heltidsbarn alternativt 12 deltidsbarn.   

Avgifter 

Huvudmannen kommer inte att ta ut föräldraavgift för barn som placeras i 

huvudmannens pedagogiska omsorg. 

Sammanfattande bedömning  

Förvaltningen bedömer att huvudmannen uppfyller kraven utifrån gällande lagstiftning 

och tillämpliga regelverk från kommun och andra myndigheter. Huvudmannen har 

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet. 

Ägar- och ledningskretsen uppfyller gällande krav i skollagen.     

Sammanfattningsvis görs bedömningen att ett beviljande av ansökan inte påverkar den 

egna kommunala verksamheten på ett sådant negativt sätt att ansökan ska avslås.  

Ansökan bör därför i enlighet med 25 kap. 10 § skollagen (2010:800) beviljas. 

 

 

Staffan Lindroos Anders Bengtsson 

Förvaltningschef Utredare 

 
Skickas till 

Hoppet Pedagogisk Omsorg AB 

Förskolekontoret 

Ekonomienheten - Förvaltningskontoret 
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Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedago-

gisk omsorg – slutlig version efter nämndens beslut 
 

Inledning 

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kom-

munen ska sträva efter att kunna erbjuda.  

 

Av 1 kap 10 § skollagen följer att barnets bästa ska vara utgångspunkt i all 

utbildning och annan verksamhet enligt skollagen. Barnets inställning ska 

så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka 

sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska 

tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.    

 

Av 25 kap 2 § och 6 § skollagen följer att pedagogisk omsorg genom peda-

gogisk verksamhet ska stimulera barns utveckling och lärande. Verk-

samheten ska utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.  

Den ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överens-

stämmelser med grundläggande demokratiska värderingar och de mänsk-

liga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. Den ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättig-

heterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Var och en som verkar inom pedagogisk omsorg ska 

främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av krän-

kande behandling. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och 

social gemenskap.  

 

I skollagen finns ytterligare bestämmelser om pedagogisk omsorg. Skol-

verket har gett ut allmänna råd om pedagogisk omsorg. Regeringen har i 

förarbeten uttalat att förskolans läroplan ska vara vägledande för all peda-

gogisk omsorg. Läroplanens avsnitt om normer och värden är lika rele-

vanta för pedagogisk omsorg som för förskolan.  

  

Detta regelverk kompletterar lagstiftning och allmänna råd. Det gäller för 

alla huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg, oavsett i vilken 

form verksamheten bedrivs. De vanligaset formerna av pedagogisk omsorg 

är en person som tar emot en barngrupp i sitt hem, ett bolag som anställer 

personer som arbetar i barngrupp och flerfamiljssystem. Andra verksam-

hetsformer kan förekomma.  

 

Regelverket beskriver i stora drag vad som gäller för verksamheten och de 

olika delar som ska beskrivas i ansökan.  
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Verksamheten står under tillsyn av kommunen. 

  

Ansökan om bidrag 

Ställs till Barn och utbildningsförvaltningen, 451 81 Uddevalla.  

 

Ansökan ska innehålla namn på huvudmannen, adress, telefonnummer och 

organisationsnummer/personnummer. Ansökningshandling finns på kom-

munens hemsida.  

 

F-skattsedel ska bifogas. 

 

Utbildning/erfarenhet/lämplighet för huvudman och personal 

Huvudman som arbetar själv eller anställd personal som arbetar i barn-

grupp ska uppfylla de kvalitetskrav som framgår av skollag, allmänna råd, 

tillämpliga delar i läroplanen för förskolan samt detta regelverk.   

 

Av 25 kap 7 § skollagen följer att det för bedrivande av pedagogisk om-

sorg ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets 

behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.  

 

Att ha erfarenhet av att arbeta med barn kan till exempel innebära att ha 

förvärvsarbetat eller arbetat ideellt med andra barn än sina egna i de åldrar 

som är aktuella för den verksamhet som ska bedrivas.  

 

Om utbildning eller erfarenhet med att arbeta med barn saknas måste hu-

vudmannen visa att huvudmannen/personalen har sådana kunskaper att 

dessa är att jämställa med utbildning eller erfarenhet med att arbeta med 

barn. 

 

Huvudmannen ansvarar för att barnen får en god språkutveckling i svenska 

språket och att verksamheten har förutsättningar att förbereda barnen för 

fortsatt lärande. Detta innebär att kunskaperna i svenska språket hos hu-

vudman/personal ska vara på en sådan nivå att huvudman/personal kan 

tillgodogöra sig läroplanen och andra relevanta dokument så att verk-

samheten uppfyller de kvalitetskrav som finns beskrivna i språklagen, skol-

lagen, de allmänna råden, detta regelverk och övriga relevanta dokument.  

 

Huvudman/personal ska ha kompetens att stimulera barns språkutveckling 

i modersmålet när detta är ett annat än svenska språket.    

 

Huvudmannen ska ha nödvändiga kunskaper för att kunna driva företag. 

Kompetens och adekvat erfarenhet ska beskrivas. En vandelsprövning av 

huvudmannen sker i samband med ansökan.   
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Om huvudmannen har anställd personal ansvarar huvudmannen i sin egen-

skap av arbetsgivare för att reglerna om skyldigheten för lämna utdrag ur 

belastningsregistret iakttas (2:31 skollagen och lagen (1998:620) om be-

lastningsregistret).   

 

Ansökan 

Huvudmannen ska i ansökan beskriva sin utbildning, erfarenhet och övrig 

relevant kompetens. Om personal ska anställas ska anges hur kvalitets-

kraven säkerställs och hur bedömning av personalens kompetens sker vid 

anställning.  

 

Namn på minst två personer som kan lämna referenser ska lämnas.  

 

När personal som ska arbeta i barngrupp ska anställas ska barn och utbild-

ningsförvaltningen underrättas om namn m.m. på denna i särskild blankett.  

 

Vikarie 

Som förälder är det viktigt att känna till hur verksamheten bedrivs när hu-

vudman som driver verksamhet själv är sjuk/frånvarande eller när anställd 

personal är sjuk/frånvarande.   

 

Ansökan 

I ansökan ska anges hur vikariefrågan ska lösas. Om ingen anställd perso-

nal finns ska den person som ska vara vikarie anges i ansökan för att en 

lämplighetsbedömning ska kunna göras. Om anställd personal finns ska 

anges hur vikariesystemet ska fungera vid sjukdom/frånvaro.  

 

Lokaler 

Lokalerna ska vara ändamålsenliga utifrån barngruppen.  Lokalerna ska 

vara säkra och hälsosamma för barn att vistas i (exempelvis brand, elsäker-

het, hantering av kemikalier m.m.) Det ska finnas utrymme för lek och vila 

under tiden barnen är i verksamheten.  

 

Om lokalfrågan inte är löst vid ansökningstillfället, kan ansökan beviljas 

under förutsättning att ansökan kompletteras när lokalerna är bestämda. In-

spektion sker efter komplettering.  

 

Om verksamheten huvudsakligen bedrivs i en specifik lokal och verksam-

heten ska flyttas till andra lokaler krävs ett nytt beslut.  

 

Om verksamheten bedrivs med anställd personal ska lokalerna hos den an-

ställda personalen granskas av huvudmannen. Vid tillsynen kommer loka-

lerna att granskas av barn och utbildningsförvaltningen. Om personalen 

flyttar ska den nya adressen anmälas omgående. 
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Ansökan 

Den föreslagna lokalen/lokalerna där barnen ska vistas ska beskrivas med 

hjälp av ritningar och beskrivningar. Även utemiljön ska beskrivas. 

 

Organisation och verksamhetens innehåll   

Verksamheten kan organiseras på flera olika sätt.  

 

Om personal ska anställas ska huvudmannen ange hur många dagbarn-

vårdare som planeras att anställas och hur många barn som beräknas tas 

emot, vilken övrig personal som ska anställas, hur anställningsprocessen 

ska gå till liksom uppföljning av verksamheten.   

 

Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska bedrivas för att uppfylla 

de krav som ställs, både ur barn- och föräldraperspektiv. Som exempel kan 

nämnas beskrivning av verksamhetens innehåll både vad gäller omsorg och 

pedagogik, hur säkerställande av att lek- och pedagogiskt material finns att 

tillgå i tillräcklig omfattning, utbildningsinsatser för personalen, hur kvali-

tetsuppföljning genomförs, inskolningsrutiner m.m.   

 

Ansökan 

Huvudmannen ska beskriva hur verksamheten ska bedrivas och organi-

seras, pedagogiskt innehåll, verksamhetens planerade omfattning, an-

ställningsprocess samt beskrivning av hur följande punkter ska hanteras:   

 

 Uppdatering av barnlistor, föräldrars adresser och telefonnummer  

 Rutiner för att säkerställa att lokalerna är säkra och hälsosamma 

 Säkerhet vid utflykter  

 Rutiner för hantering av barn med skyddade personuppgifter  

 Tillämpning av reglerna om tystnadsplikt (29:14 skollagen) 

 Hantering av barn i behov av särskilt stöd  

 Rutiner vid misstanke om att barn far illa  

 Anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen (29:13 skollagen) 

 Rutiner för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i barno-

lycksfall 

 Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall    

 Rutiner för framtagande av likabehandlingsplan (se 6 kap skollagen 

– Skolinspektionen tillsynsmyndighet) 

 Hantering av klagomål (exempelvis rutiner och ansvar)  

 Rutiner för systematisk uppföljning och utvärdering av verksam-

heten (25 kap 8§, 10§) 

 Rutiner för att säkerställa att barnen får varierade och näringsriktiga 

måltider 

 

Barngrupp  
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Enligt 25 § 7 § skollagen ska pedagogisk omsorg bedrivas i grupper med 

en lämplig sammansättning och storlek. Vad som menas med detta beror 

på en rad faktorer. Det är viktigt att huvudmannen anpassar barngruppens 

sammansättning och storlek utifrån exempelvis barnens ålder, närvaro, om 

det finns barn med behov av särskilt stöd, lokalerna och personalens kom-

petens.   

 

Barnen ska ha fyllt ett år och kan ingå i verksamheten fram till och med 

vårterminen det år barnet fyller 13 år.  

 

Barn vars vårdnadshavare arbetar i pedagogisk omsorg, som fyllt ett år och 

till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, får inräknas i barn-

gruppen och generera ersättning under förutsättning att de inte är inskrivna 

i någon annan verksamhet. Antalet barn till andra som har tagits emot i pe-

dagogisk omsorg, det vill säga barn vars vårdnadshavare inte arbetar som 

dagbarnvårdare i samma pedagogiska omsorg (externa barn), måste mot-

svara minst hälften av det totala antalet barn i gruppen för att ersättning för 

de barnen vars vårdnadshavare arbetar i pedagogiska omsorgen ska utgå. 

Att minst hälften av antalet barn ska vara externa gäller hos respektive 

dagbarnvårdare. 

 

Barnets personuppgifter ska anmälas till barn och utbildningsförvaltningen 

enligt gällande rutiner.  

 

För de vårdnadshavare som önskar delad placering mellan förskola och pe-

dagogisk omsorg finns ett särskilt regelverk.  

 

Ansökan 

Ansökan ska ange hur många platser som maximalt planeras att erbjudas 

hos varje personal och barngruppernas planerade sammansättning.  

Flerfamiljsystem  

Den pedagogiska omsorgen ska vara öppen för alla barn som har rätt till en 

placering enligt reglerna i skollagen. Undantag från öppenhetskravet kan 

dock göras vid så kallade flerfamiljssystem. Detta betyder att barn från 

andra familjer än de som ingår i systemet kan inte ansöka om plats i denna 

verksamhet. Flerfamiljssystem betyder att minst två familjer går samman 

och att någon/några i familjen eller anställd personal bedriver verksam-

heten för de barn som finns i familjerna. För övrigt gäller de krav som 

framgår av regelverket.   

 

Ansökan 

Om verksamhetsformen är flerfamiljssystem ska detta anges i ansökan med 

angivelse av vilka familjer som ingår och hur verksamheten ska organise-

ras.      
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Budget 

Ansökan 

En budget ska presenteras med beräknade intäkter och kostnader. 

 

Öppettider  

Föräldrarnas omsorgsbehov ska styra öppettiderna. Med omsorgsbehov av-

ses arbetstid med tillägg för resor till och från arbetet. Verksamhet behöver 

inte erbjudas under obekväm arbetstid. Kommunens ramtider är styrande 

även för den enskilda verksamheten. 

 

Ansökan 

Verksamhetens öppettider ska anges.  

 

Köhantering, föräldraavgifter m.m.  

Köhantering, uttag av föräldraavgifter, inskrivning av barn, och övrig ad-

ministration sker enligt det regelverk som barn och utbildningsnämnden 

har beslutat om i särskild ordning.  

 

Huvudmannen beslutar själv om föräldraavgifter och hanterar administra-

tionen. Avgifterna får inte överstiga maxtaxan.  

 

Ansökan 

Uttag av föräldraavgifter ska beskrivas vad gäller rutiner och taxa.  

 

Barn i behov av särskilt stöd  

Tilldelning av extra resurser för barn i behov av särskilt stöd i form av 

ekonomisk ersättning kan sökas hos förvaltningen.   

 

Försäkringar 

De barn som är inskrivna i verksamheten är olycksfallsförsäkrade via 

kommunens olycksfallsförsäkring. Den som söker bidrag tecknar egna för-

säkringar för person och egendom.   

 

Beslut om bidrag 

När ärendet är komplett ska beslut om rätt till bidrag fattas om verksam-

heten uppfyller föreskrivna förutsättningar. Beslutet gäller tills vidare.  

 

Vad gäller ersättningens storlek, administrativa rutiner m.m. har barn och 

utbildningsnämnden antagit ett särskilt regelverk. Av detta framgår bland 

annat att ersättning inte utgår för verksamhet under obekväm arbetstid.  

 

Bidrag utgår för alla barn vars vårdnadshavare arbetar i enskild pedagogisk 

omsorg under förutsättning att lika många barn till andra har tagits emot i 

samma pedagogiska omsorg (se ovan under punkt ”Barngrupp”). 
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Från det att beslut om rätt till bidrag är fattat har verksamheten ett år på sig 

att starta sin verksamhet. Om detta inte sker måste en ny ansökan göras.  

 

Resurstilldelning sker enligt samma modell för den kommunala verk-

samhet som är jämförbar. 

 

Tillsyn 

Enskild pedagogisk omsorg står under tillsyn av kommunen. Det betyder 

att kommunen när som helst kan besöka verksamheten/verksamheterna, 

begära in handlingar m.m. i syfte att kontrollera att verksamheten/verk-

samheterna bedrivs i enlighet med ansökan. Den ansvarige ska medverka 

till att tillsynen kan utövas. Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap i skol-

lagen.  

 

Årsredovisning 

Kommunen ska årligen tillsändas den senaste årsredovisningen/bokslutet 

som den juridiska personen är skyldig att upprätta.  

 

Beslut om förändringar av verksamheten 

Om verksamheten ska förändras i större omfattning, ska barn och ut-

bildningsförvaltningen kontaktas omgående för att avgöra om förändringen 

kräver ett förnyat beslut om rätt till bidrag.  

 

Beslut om upphörande av verksamheten 

Om verksamheten ska upphöra, ska Barn och utbildningsförvaltningen 

kontaktas omgående.  

 

Missförhållanden/återkallelse av tillstånd/rätten till bidrag 

Om missförhållanden uppstår i verksamheten, och dessa inte rättas till efter 

påpekande, kan rätten till bidrag återkallas omgående.  Eftersom det är hu-

vudmannen som erhåller bidraget, måste all verksamhet upphöra om någon 

del av verksamheten missköts. De åtgärder som kan vidtas framgår av 26 

kap skollagen.  

 

Rätten till bidrag återkallas även om villkoren för rätten till bidrag inte 

längre uppfylls eller huvudmannen försätts i konkurs eller är på obestånd. 
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Handläggare 

Utredare Anders Bengtsson 

Telefon 0522-69 80 74 

anders.bengtsson@uddevalla.se 

 

 

 

  

 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 

 

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

 
 

Protokoll digitalt möte med Hoppet Pedagogisk Omsorg AB 

2021-01-28 
13:00 – 14:10  

 

Närvarande:  

 Doa al Saif – huvudman i bolaget  

 Aaya al Saif – personal – hjälper till som huvudman  

 Nour al Saif – personal. Inte huvudman.  

 Lise-Lotte Bengtsson – administrativ chef 

 Anders Bengtsson – utredare tillsynsenheten (TE) 

 

Ansvarsfördelning:  

 Hjälp med ekonomi/revisor. Det är klart. Ali i Göteborg, eget företag.  

 Båda (Aaya och Doa) kommer att hjälpa till med personal, rutiner, kök.  

 Om någon behöver köpa in något så görs det.   

 

Ansökan – genomgång 

TE: Finns det F-skattsedel registrerad på aktiebolaget?  

Ja, det finns F-skattsedel, uppger huvudmannen   

 

TE: Beskriv personalen i verksamheten 

Doa – utbildad barnskötare som har arbetat 6-7 år. Anställd i förskola i Stenungssunds 

kommun.  

 

Aaya – utbildad barnskötare som har jobbat sedan 2016. Tidigare anställd hos Almanara 

men på grund av arbetsbrist nu så arbetar hon inte där längre.  

 

Nour – är utbildad barnskötare och har arbetat 4 år på förskola i Karlstad kommun och 

är förtillfället föräldraledig. 

 

TE: Vikarier i verksamheten? 
Nour kommer troligtvis ingå i den fasta personalen men en till syster finns som ska vara 
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vikarie som just nu är barnskötare men som läser till förskollärare, berättar 

huvudmannen.  

 

TE: Vi behöver mer underlag angående Nours utbildning + systern som ska vara 

vikarie. Ni behöver även beskriva rutinerna för när hon är vikarie.  

 

Lokaler 

En lägenhet ska användas för verksamheten. Doas lägenhet. 2 rum och kök, 68 kvadrat. 

Hon bor själv i lägenheten. Ganska stor och det finns en stor balkong. Uteplats och 

många lekplatser. Skogen i närheten och bibliotek. Ska göra olika saker med barnen 

som att åka till centrum.  

 

TE: Har ni gjort en säkerhetsgenomgång av lokalen?  

Det finns brandvarnare, brandsläckare, brandfilt, vassa saker är inlåsta och eluttagen är 

säkrade, berättar huvudmannen.  

 

TE: Har ni tagit fram en checklista för säkerhet?  

Ja, den är med i vår ansökan, uppger huvudmannen.   

 

TE: Beskriv hur barngruppens sammansättning och storlek ska se ut? 

Vi kommer att ha två barngrupper, en med yngre barn 1-3 år och en med äldre barn 3-5 

år, berättar huvudmannen. Jag jobbar som dagbarnvårdare nu och alla barnen är inte på 

plats samtidigt berättar huvudmannen och tillägger att några barn går mellan kl. 9-14 

och några mellan kl.14-17. I dagsläget finns det 7 barn i lägenheten, berättar 

huvudmannen.   

 

TE: Hur många barn planerar ni ska vara där samtidigt?  
Vi planerar att det ska vara 14 barn totalt i den pedagogiska omsorgen men det kommer 

inte vara 14 barn samtidigt i Doas lägenhet där verksamheten ska bedrivas, berättar 

huvudmannen. Vi tänker att vi ska dela gruppen i en förmiddagsgrupp och en 

eftermiddagsgrupp, uppger huvudmannen.   

 

TE: Om föräldrarna har ett behov mellan 06:00 – 18:00, hur gör ni då?  

De flesta barnen är deltidsbarn så det är inga problem, berättar huvudmannen.   

 

TE: Hur många barn kommer det vara maximalt samtidigt?  

Det fungerar att vara 10 barn samtidigt, berättar huvudmannen och tillägger att det går 

att dela lägenheten så att det blir tre rum. Om det är 10 barn samtidigt kommer vi dela 

gruppen och några barn kommer att gå ut, berättar huvudmannen.   

 

TE: I er ansökan har ni uppgett 12 eller 14 i fall det kommer fler barn som inte går 

heltid, hur tänker ni kring det?  

Om vi ska ha 14 barn samtidigt så planerar vi att 7 åker iväg med 2 personal och 7 är 

kvar, berättar huvudmannen och tillägger att sedan byts de av de kommer tillbaka.  
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TE: Ni har sagt 12 barn och det är utifrån att alla barn är placerade på heltid som 

budgeten är gjord. Men ni har beskrivit att det inte är heltidsbarn.  

Allt beror på vilka barn som kommer att ansöka och hur många timmar som de har 

behov av, svarar huvudmannen. 

 

TE: Kommer ni ha två eller tre barnskötare i verksamheten?  

Vi har tänkt två barnskötare men om det blir fler barn kan det bli tre barnskötare, 

berättar huvudmannen. Det beror på om de får tillstånd att ha 14 barn i lägenheten, 

tillägger huvudmannen.  

 

TE: Det är inte rimligt att ha 14 heltidsbarn i den lägenheten. Vi behöver veta hur 

många barn som är där samtidigt. Det är inte rimligt med 12 – 14 barn samtidigt i 

en sådan liten lägenhet.  

Vi ska utgå från barnets bästa när vi tar in barn, berättar huvudmannen.  

 

TE: Beskriv hur ni tänker kring ekonomi 

Huvudmannen får ekonomisk rådgivning genom revisorn Ali Salim som räknar och gör 

en budget. Allt har planerats och det finns en budget för alla kostnader, tillägger 

huvudmannen.  

 

TE: Den ekonomiska kalkylen behöver uppdateras så att den blir mer rättvisande. 

Det är mer rimligt att räkna på 10 heltidsbarn. Max 12 barn om alla är 

deltidsbarn. 

 

TE: Hur kommer ni arbete med särskilt stöd  

Vi kommer utgå ifrån varje barns behov, berättar huvudmannen. Exempelvis om ett 

barn har särskilda behov så kommer vi utveckla arbetet kring det barnet och hur det 

kommer se ut beror på vilket stöd som behövs. Om det handlar om exempelvis: 

språksvårigheter så kommer vi att arbeta med det, berättar huvudmannen. Handlar det 

om sociala svårigheter får vi personalen diskutera hur vi ska stödja barnet, tillägger 

huvudmannen.    

 

TE: I er inskickade ansökan görs en hänvisning till den gamla läroplanen. Vi har 

även som krav att någon i huvudmannens verksamhet har specialpedagogisk 

kompetens som kan stödja verksamheten och göra en bedömning.  

Vi har läst en bok som specialpedagog under barnskötarutbildningen, berättar 

huvudmannen.   

 

TE: Det är inte tillräckligt. Det måste finnas en person med specialpedagogisk 

kompetens. Ni behöver hitta en person som kan hjälpa till med detta arbete. Intyg 

krävs som visar vilken person det är och vilken specialpedagogisk kompetens som 

personen har. Någon måste kunna göra en bedömning för att rätt insatser ska 

kunna sättas in.  

Ok, vi kommer komplettera med dessa uppgifter, berättar huvudmannen. 
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TE: Vilka öppettider kommer ni ha? 

06:00 – 18:00 är våra ramtider och öppettiderna kommer att utgå ifrån 

vårdnadshavarnas behov, berättar huvudmannen.  

 

TE: Föräldraavgifter 

Vi får återkomma i den frågan när vi räknat fram en ny budget där det kommer framgå, 

uppger huvudmannen och tillägger att viljan är att det ska vara gratis, men vi måste göra 

en ekonomisk beräkning först  

 

TE informerar om att huvudmannen inte får ta ut föräldraavgifter som överstiger 

kommunens maxtaxa.  

 

TE: Hur kommer ni hantera kön till den pedagogiska omsorgen? 

Vi följer kommunens kösystem och den som står i kön får den första lediga platsen, 

berättar huvudmannen. Syskonförtur kommer också att finnas, tillägger huvudmannen.  

 

TE: Barnen är försäkrade via kommunens olycksfallsförsäkring Men hur är det med 

övriga försäkringar? 

Vi har hemförsäkring och sedan kommer vi att teckna försäkring för personalen, 

berättar huvudmannen.  

  

TE: Beskriv verksamheten  

Vi ska skapa en trygg och lärorik verksamhet med läroplanen som utgångspunkt, 

berättar huvudmannen. Vi kommer använda giftfria och naturliga material och ta hänsyn 

till städ och miljö, uppger huvudmannen. Vi kommer att arbeta utifrån teman och 

personalen kommer att anteckna allt som barnen gör exempelvis planering, mål, vad 

barnen har lärt sig, berättar huvudmannen. Språk och utveckling viktigt eftersom det 

troligtvis kommer finnas många barn med arabiska som modersmål så därför måste vi 

jobba med språkutvecklingen, tillägger huvudmannen. Vi kommer att dokumentera och 

skriva mycket varje termin och sammanfatta arbetet med teman, uppger huvudmannen.  

Vi ska ha en pärm och vi ska även ha en stor tavla på väggen där vi kan beskriva för 

föräldrarna vad vi har gjort i verksamheten tillsammans med barnen, tillägger 

huvudmannen.  

 

TE: Hänvisning till gammal läroplan görs i er ansökan, detta måste justeras.  

 

TE: Följande upplägg brukar vara bra att hålla sig till:  

 Veckoplanering  

 Dokumentation efter aktiviteten och då görs en utvärdering   

 Vad fungerar – vad fungerar inte?  

 Ligger till grund för hela årets dokumentation.  
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TE kommer att kräva att det finns ett kvalitetsarbete där resultatet beskrivs. Mål, 

olika områden som verksamheten ska arbeta med, hur målen relaterar till 

verksamheten, prioriterade utvecklingsmål, vad som ska göras, uppföljning m.m.  

Vi har erfarenhet av liknande arbete, svarar huvudmannen.  

 

TE: Sammanfattning: kompletteringar:  

 Nour – erfarenhet 

 Vikarie – vem och erfarenhet  

 Person med specialpedagogisk kompetens – vem och intyg  

 Namn på revisorn  

 Uppdatering budget och föräldraavgift – max 10 heltidsbarn - max 12 om 

deltidsbarn  

 Uppdatera – hänvisa till senaste läroplanen  

 Utdrag belastningsregister för samtliga som ska arbeta i verksamheten 

 

Tillsynsenheten kommer att komplettera med ett besök i lokalen.  

 

Förslag: en fredag förmiddag. Vi återkommer med datum när komplettering 

inkommit.  

 

 

 

Lise-Lotte Bengtsson   Anders Bengtsson 

Administrativ chef   Utredare 

 

 



Pedagogisk omsorg- Uddevalla kommun 

1. Vem/vilka ska driva verksamheten (registerbevis och F-skattsedel) 

Namn* 
Hoppet Pedagogisk Omsorg AB 

Person-/och organisationsnummer* 
559282-6050 

Adress* 
Sunnanvindsvägen2 

Postadress* 
451 60 Uddevalla 

Telefon bostad (även riktnummer) 
073-556 66 80 

Telefon arbete (även riktnummer) 
073-556 66 80 

Mobiltelefon* 
073-556 66 80 

) 

E-post* 
duaaameen@yahoo.com 

2. Avsedd verksamhet 
Pedagogisk verksamhet 

J 3. Antal platser 

Max antal platser 
14 barn 

Personal, antal 
2 personal. 

Varav förskolelärare, antal 
0 



Antal avdelningar 
2 st. 

Antal personal per avdelning 
1 st. 

4. Beräknat startdatum och öppettider 
Beräknat startdatum 
2021-01-01 

Öppettider 
06.00-18.00 

5. Lokaler där verksamheten ska bedrivas 
Lokaler där.verksamheten ska bedrivas inklusive adress, ritningar samt byggnadslov 
Se bilaga 5.1 och 5.2 för hyresavtal och planritning. 

) Lokalen ligger i närheten av trafik. 
Lokalen ligger i närheten av industri. 
Lokalen ligger i närheten av natur. 
I närheten av lokalen finns det lekplatser. 

Hur brand- och barnsäkerhet garanteras 
Se bilaga 5.3. 

6. Beskriv verksamhetens innehåll 
1) Pedagogisk inriktning, beskrivning av verksamhetside utifrån ett barns perspektiv 
Se bilaga 6.1. 

2) Verksamhetens styrning och ledning 
. ) Se bilaga 6.2. 

3) Personalens utbildning och erfarenhet samt kompetensutveckling 
Aaaya Al Saif, se bilaga 6.6 och 6. 7 

) Doa Al Saif, se bilaga 6.3, 6.4 och 6.5 

4) Barngruppens sammansättning och storlek 
14 barn, 2 barnskötare. 2 avdelningar. 1 barnskötare/avdelning 
I budgeten (bilaga 6.8) har vi dock utgått från 12 barn. Önskemål är 14 barn. Även då ska det 
vara 2 barnskötare och 2 avdelningar. Kommer även finnas tillgång till extrapersonal. 

5) Föräldraavgifter 
Hoppet Pedagogisk Omsorg kommer att följa de riktlinjer som finns från Uddevalla kommun 
för avgifter och kommer att tillämpa maxtaxa. 

6) Ansvarig för verksamheten (namn och kompetens) 
Ansvarig person för verksamheten är Doa Al Saif. 



Se bilaga 6.2 och 6.3 för examensbevis. 

7) Målgrupp för verksamheten 
1-5 år. 

8) Budget 
Se bilaga 6.8. Vi har utgått från 12 barn i budgeten men vill ansöka om 14 platser. I budgeten 
är barnen jämn fördelade, 1-2 år (6 barn) och 3-5 år (6 barn). Verkligheten behöver inte se 
ut så men i budgeten har vi valt att göra detta. 

7. Beskriv hur följande handlingsplaner/rutinbeskrivningar ska utarbetas och tillämpas 
1) Uppdatering av barnlistor, föräldraadresser och tfn nummer 

') Se bilaga 7.1. 

2) Rutiner för säkerhet vid utflykter 
Se bilaga 7.2. 

) 
3) Rutiner för att upptäcka barn med särskilda behov 
Se bilaga 7.3 

4) Rutiner för hantering av barns skyddade personuppgifter 
Se bilaga 7.4. 

5) Rutiner vid misstanke om att barn far illa 
Se bilaga 7.5. 

6) Rutiner för anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen 
Se bilaga 7.6. 

) 

j 

7) Rutiner för att undvika olycksfall samt plan för utbildning i barnsäkerhet 
Se bilaga 7.7. 

8) Rutiner för att dokumentera tillbud och olycksfall 
Se bilaga 7.8. 

9) Rutiner för brandutrymning 
Se bilaga 7.9. 

8. Bedrivs eller har liknande verksamhet bedrivits i någon annan kommun 
Nej 
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Kultur och fritidsförvaltningens önskan om remissutlåtande 
gällande Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 
2030 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020-2022 i uppdrag att ta fram en 

övergripande plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun. Planen förväntas ta sin 

utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det 

kommunala friluftsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för arbetet med 

friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara 

vägledande för och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska 

ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som 

kvalitetssäkrar arbetet på långsikt föreslås. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Remissutgåva Hållbart friluftsliv Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 

Följebrev Kultur och fritidsförvaltningens önskan om remissutlåtande gällande Hållbart 

friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ställa sig bakom Uddevalla kommuns friluftsplan 2030  

  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2021-03-15 Dnr BUN 2021/00218 

  

 

Handläggare 

Utredare Arinette Jonshamre 

Telefon 0522-69 71 36 
arinette.jonshamre@uddevalla.se 

 

Kultur och fritidsförvaltningens önskan om remissutlåtande 

gällande Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 

2030 

Sammanfattning 

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020-2022 i uppdrag att ta fram en 

övergripande plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun. Planen förväntas ta sin 

utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det 

kommunala friluftsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för arbetet med 

friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara 

vägledande för och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska 

ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som 

kvalitetssäkrar arbetet på långsikt föreslås. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Remissutgåva Hållbart friluftsliv Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 

Följebrev Kultur och fritidsförvaltningens önskan om remissutlåtande gällande Hållbart 

friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ställa sig bakom Uddevalla kommuns friluftsplan 2030  

 

Ärendebeskrivning 

För att nå det övergripande målet med friluftsliv krävs samverkan inom områdena 

Tillgänglighet, Attraktivitet, Trygghet, Kvalitet, Tillväxt och Tillgång. Dessa områden 

utgår från en modell där områdena representeras i ett så kallat Venn-diagram för att 

förtydliga att samtliga områden påverkar varandra och påverkas av varandra.  

 

Barn och skola nämns i området Trygghet och ur ett kommunalt perspektiv handlar 

detta framför allt om två frågor: fysiska miljöer och kunskapsförmedling. Den fysiska 

aspekten utgörs av att skapa miljöer som inte upplevs som otrygga eller osäkra. Detta 

kan åstadkommas genom fysiska ingrepp, information eller sociala åtgärder. Gällande 

kunskapsförmedling handlar det om att stödja olika åtgärder för att minska allmänhetens 

trösklar orsakade av brist på erfarenhet, kunskap eller förtrogenhet. Det handlar om 
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riktade insatser till vuxna, utveckling av fritidsaktiviteter för barn och unga samt stöd 

till skola för undervisning av friluftsliv.  

 

Synpunkter på friluftsplan  

Barn och utbildningsförvaltningen är positiv till planen men vill påpeka vikten av att 

personer med funktionshinder beaktas. 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Arinette Jonshamre 

Förvaltningschef Utredare  

Skickas till 
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Kultur och fritid 
Fritid och unga Postadress Besöksadress Telefon 
 45181  UDDEVALLA Kultur och fritid Varvsvägen 1 0522-69 60 00 
www.uddevalla.se E-post kulturfritid@uddevalla.se 
 

Handläggare 
Utvecklare Robert Wahlström 
Utvecklare Anna-Helena Wiechel 
Telefon +46522696459 / +46522696511 
robert.wahlstrom@uddevalla.se 
anna-helena.wiechel@uddevalla.se 
 

Samtliga nämnder i Uddevalla 
kommun 
 
    

Önskan om remissutlåtande på Hållbart friluftsliv 
Kultur och fritidsnämnden har av kommunfullmäktige fått i uppdrag att ta fram en 
plan för hållbart friluftsliv. Denna plan ska vara vägledande för, och samordna, 
det kommunala arbetet med friluftsliv. I uppdraget ingick även att klargöra 
ansvarsfördelningen mellan nämnder, för att kvalitetssäkra arbetet över tid. 

 

Planen tar sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv;  

  

• Tillgänglig natur för alla 

• Starkt engagemang och samverkan   
för friluftslivet 

• Allemansrätten 

• Tillgång till natur för friluftsliv 

• Attraktiv tätortsnära natur 

• Hållbar regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling 

• Skyddade områden som resurs för 
friluftslivet 

• Ett rikt friluftsliv i skolan 

• Friluftsliv för god folkhälsa  

• God kunskap om friluftsliv 

  

Planen kommer att bestå av två delar, varav ni nu kommenterar den första. Del 1 
utgör den övergripande ramen för det långsiktiga kommunala friluftslivsarbetet 
utifrån vilken samtliga nämnders insatser och ställningstaganden utgår. 
Utgångspunkten för det kommunala friluftslivsarbetet är att underlätta 
medborgarnas möjlighet och tillgång till naturupplevelser och välbefinnande. 

Del 1 innehåller sex utpekade områden som utgör plattformen för det 
kommungemensamma arbetet med friluftsliv. Dessa ska gemensamt och 
samordnat styra arbetet mot planens övergripande mål. 
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I denna remissrunda önskas följande frågeställningar beaktas:  

 

• Vad är er bedömning om planen i sin helhet? 

• Finns det övergripande områden/förutsättningar inom ert fält som inte ryms i den 
nuvarande planen? 

• Övriga synpunkter? 

 

Kultur och fritidsnämnden vill ha ert svar senast den 30 april 2021. 

 

Under hösten 2021 kommer arbetet med del II att påbörjas. Varje nämnd kommer 
då att bidra med sina strategiska ställningstaganden inom de sex utpekade 
områdena, det vill säga inom vilka utpekade områden och på vilket sätt de ska 
bidra till att uppfylla det övergripande målet med det kommunala 
friluftslivsarbetet.  

 

 

Med vänlig hälsning 
Kultur och fritid 
 
 
 
 
Robert Wahlström & Anna-Helena Wiechel 
Utvecklare 
 



 

Hållbart friluftsliv 
 

Uddevalla kommuns friluftsplan 2030 
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Inledning  
Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020–2022 i uppdrag att ta fram en övergripande plan ”hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun”. Planen förväntas 

ta sin utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det kommunala friluftslivsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för 

arbetet med friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara vägledande för, och samordna, de kommunala 

friluftsinsatserna. Likaså ska ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som kvalitetssäkrar arbetet på lång sikt föreslås. 

Planen består av två delar; första delen utgör de övergripande ramarna för det kommungemensamma friluftslivsarbetet inklusive övergripande mål och 

utpekade områden. Andra delen beskriver, utifrån varje nämnds bidrag inom vart och ett av de utpekade områdena, hur ansvaret fördelas mellan kommunens 

olika nämnder samt vilken inriktning som den kommunövergripande friluftsorganisationen ska ha.  

  

Organisation 
Styrgrupp 

Roger Hansson, Kultur och fritidsförvaltningen 

 

Projektledning 

Robert Wahlström, Kultur och fritid 

Anna-Helena Wiechel, Kultur och fritid 

 

 

Förvaltningsövergripande arbetsgrupp 

Lynn Joel, Kommunledningskontoret 

Amanda Windeman, Kommunledningskontoret 

Anna Thorén Skrote, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Malin Kolviken, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

 

Referensgrupp 

Kultur och fritidsnämnden 
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Bakgrund 

De tio nationella målen för friluftsliv 
Det övergripande målet för den nationella friluftspolitiken är att stödja människors möjligheter att vistas ute i naturen. Naturvårdsverket är den statliga 

myndighet som samordnar och bevakar att riksdagens tio friluftspolitiska mål efterlevs.  

 

Tillgänglig natur för alla 
Riksdagens mål om 
tillgänglig natur för alla 

innebär att alla människor ska ha 
möjlighet att vistas i och njuta av 
natur- och kulturlandskapet. 

Starkt engagemang och 
samverkan för friluftslivet 
Riksdagens mål om stärkt 

engagemang och samverkan för 
friluftslivet sätter individens 
personliga val och engagemang i 
centrum. 

Allemansrätten 
Viktiga mål för 
friluftspolitiken är att 

allemansrätten värnas och att 
allmänhet, markägare, föreningar 
och företag har god kunskap om 
allemansrätten. 

Tillgång till natur för 
friluftsliv 
För att friluftsmålet om 

tillgång till natur ska kunna uppnås 
behöver friluftslivets behov 
säkerställs genom hållbart 
brukande, fysisk planering och 
bevarande. 

Attraktiv tätortsnära 
natur 
Friluftsmålet om attraktiv 

tätortsnära natur innebär att det ska 
finnas tillgång till attraktiv natur i 
och i närheten av tätorter. 
Allmänheten ska ha tillgång till 
grönområden och ett tätortsnära 
landskap med höga frilufts-, natur- 
och kulturmiljövärden.  
 

Hållbar regional tillväxt 
och landsbygdsutveckling 
Friluftsmålet om hållbar 

regional tillväxt och 
landsbygdsutveckling innebär att 
friluftsliv och turism bidrar till att 
stärka den lokala och regionala 
attraktiviteten och medverkar till 
en stark, hållbar utveckling och 
regional tillväxt.  

Skyddade områden som 
resurs för friluftslivet 
Friluftsmålet om skyddade 

områden som resurs för friluftslivet 
handlar om att naturområden ska 
göras attraktiva för friluftsliv och 
rekreation.  

Ett rikt friluftsliv i skolan 
Friluftsmålet om ett rikt 
friluftsliv i skolan innebär 

att förskolor och skolor bedriver 
friluftslivsverksamhet och 
undervisning om förutsättningar 
för en god miljö och hållbar 
utveckling.  

Friluftsliv för god 
folkhälsa 
Riksdagens mål om 

friluftsliv för god folkhälsa handlar 
om att skapa goda förutsättningar 
så att människor kan vara 
regelbundet fysiskt aktiva i natur- 
och kulturlandskapet.  

God kunskap om 
friluftslivet 
Friluftsmålet om god 

kunskap om friluftslivet innebär att 
det bör finnas etablerad forskning 
och statistikinsamling kring 
friluftsliv. 

 

  



4 
 

Friluftslivspolitiken i Uddevalla kommun 
Uddevalla kommuns vision, med de tre värdeorden Liv, Lust och Läge, ger den kommunala friluftslivsorganisationen en tydlig övergripande förankring. 

Ställningstaganden för friluftslivet i kommande översiktsplan, samt Kultur och fritidsnämndens övergripande mål och principer för styrning är vägledande. 

Friluftslivspolitiken regleras också i bland annat Plan- och bygglagen,1 Miljöbalken2 och i läro- och ämnesplaner.3 Friluftspolitiken är också länkad till de 

nationella miljökvalitetsmålen.4  

Friluftslivet behöver säkras, inte bara i nutid utan även långsiktigt. Det kulturella arvet med livet vid och på havet, fjällmiljöerna med dess gårdar och historian 

som regementsstad skapar, i kombination med allemansrätten, goda förutsättningar för ett kvalitativt friluftsliv för alla medborgare. För att kunna förvalta och 

bygga vidare på dessa goda förutsättningar, krävs en gemensam målbild, tydlig politisk förankring och en långsiktig, strategisk och övergripande 

friluftslivsplan. För att få till stånd nödvändig samordning och prioritering krävs en formaliserad förvaltningsgemensam friluftsorganisation bestående av 

representanter från samtliga förvaltningar. Friluftsorganisationen bör jobba aktivt för att säkra ett heltäckande och framåtsyftande skydd för friluftslivet, inte 

minst vad gäller de bostadsnära friluftsområdena. Välfungerande friluftspolitik ökar resurseffektiviteten i den kommunala organisationen. 

 

  

 
1 Natur och friluftsliv - PBL kunskapsbanken - Boverket 
2 Riksintresse för naturvård och friluftsliv (Miljöbalkens 3 kapitel 6 §) ISBN: 91-620-8253-1 (naturvardsverket.se) 
3 https://www.skolverket.se/  
4 Sveriges miljömål - Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/op-modell/mark--och-vattenanvandning/natur-och-friluftsliv/
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620-8253-1.pdf
https://www.skolverket.se/
https://sverigesmiljomal.se/miljomalen/


5 
 

Omvärldens påverkan 
Människor skattar möjligheten att utöva friluftsliv högt, så till den grad att det ofta påverkar val av bostadsort och bostadsområde. Det gör att den kommunala 

friluftspolitiken blir en angelägen strategisk fråga för såväl kompetensförsörjning och turismnäring som för folkhälsoarbetet och kultur- och naturmiljövården.   

Friluftslivet medför många positiva värden för både samhälle och individ. Friluftslivets egenvärde, det vill säga den existentiella livskvaliteten som var och en 

förnimmer i kontakten med naturen, är kanske den mest centrala. Men friluftslivet erbjuder också andra nyttor. Det utgör en källa till rekreation, psykiskt och 

fysiskt välbefinnande och social gemenskap, det motverkar stillasittande, erbjuder en inspirerande pedagogisk miljö och ökar människors vilja att vårda och 

värna naturen. Friluftslivet utgör en central komponent i den ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbara samhällsutvecklingen. 

Ett tillgängligt och attraktivt friluftsliv är följaktligen en viktig folkhälsopolitisk fråga, vilket Folkhälsomyndigheten slår fast.5 Därför är det av särskild vikt att 

det offentliga ökar förutsättningar för alla att på lika villkor vistas i naturen.  

Naturvårdsverkets senaste sammanställning över den svenska befolkningens friluftsvanor visar att fyra av fem svenskar är ganska eller mycket ofta ute i 

naturen under längre ledigheter. Ungefär hälften uppger sig vara ute i naturen på vardagarna. Följaktligen är hälften av svenskarna inte ute i naturen i 

vardagen.6 Tillgång till lämpliga platser, kunskap och information om utbud och möjligheter är några av hindren för att delta i olika aktiviteter utomhus på 

fritiden, men också upplevelsen av tidsbrist och sällskap. 

Friluftslivet som kulturhistorisk rörelse är starkt förankrad i den ideella sektorn och dagens föreningar utgör fortfarande en viktig roll. Föreningarna förenar 

och aktiverar många människor genom sin verksamhet som förmedlar kunskap och färdigheter för friluftslivet och för vidare de sociala och kulturella 

aspekterna kring friluftslivet som filosofisk institution. De ideella föreningarna fyller därtill en viktig funktion genom att deras verksamheter kommer den 

breda allmänheten till gagn. Detta sker genom upprätthållande och etablerande av exempelvis leder, spår, vindskydd, eldstäder, rastplatser, bryggor, spänger. 

Dessa insatser har stor betydelse för allemansrättsutövandet: många fler kan nyttja allemansrätten utan att vara medlemmar i, eller organiserar sig i, föreningar. 

Det ideella arbete som sker är således en viktig faktor för ett blomstrande friluftsliv.     

 

 
5 Naturvårdsverket ”Uppföljning av målen för friluftspolitiken 2019” s. 85 
6 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513 s. 7 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513
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Syfte och mål 
 

 

Det övergripande målet är nedbrutet i sex utpekade områden. De utpekade områdena är sprungna ur de tio nationella målen för friluftsliv, lokala 

styrdokument, tidigare lokala kartläggningar inom området samt andra kommuners friluftsplaner. 

Friluftsplanen är en specificering av översiktsplanen avseende arbetet med det långsiktiga kommunala friluftslivsarbetet. Genom att peka ut den långsiktiga 

strategiska viljeriktningen är syftet att stödja och vägleda utformningen av det kommungemensamma arbetet avseende förvärv, underhåll och utveckling av 

friluftslivsområden samt underlätta medborgarnas tillgång till ett rikt friluftsliv. Planen riktar sig främst till den interna kommunorganisationen, med 

utgångspunkten att inspirera och stödja medborgarnas möjlighet till att vistas ute i naturen. 

  

Övergripande mål 

Med omsorg för framtiden förvaltar och utvecklar vi tillsammans 

ett friluftsliv som är en naturlig del av allas vardag! 
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Vad är friluftsliv 
Den officiella definitionen av friluftsliv är ”vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling”.7  

Denna plan vilar på tolkningen att friluftsliv således inte är knutet till en aktivitet utan är en erfarenhet eller den sinnesstämning som kan uppstå sig när 

användaren befinner sig i dessa miljöer. De faktorer som motverkar upplevelsen av friluftsliv är följaktligen element som hindrar användaren från att uppfylla 

dessa förutsättningar. Friluftslivsarbetet inom kommunen ska genomsyras av detta synsätt och kommunens viktigaste uppgift är att skapa miljöer som bidrar 

till positiva upplevelser. 

Att vistas innebär inte att någon förflyttning behöver ske, utan att befinna sig i miljön är det centrala. Målet med vistelsen är att uppleva välbefinnande och att 

få en naturupplevelse. Detta ställer stora krav på miljöerna för friluftsliv. Många aspekter av det moderna samhället stör möjligheten till välbefinnande på 

samma sätt som naturupplevelsen är känslig för ingrepp och påverkan.    

  

 
7 http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513 s. 7 

http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6887-5.pdf?pid=24513
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Utpekade områden för kommunalt friluftslivsarbete 
För att nå det övergripande målet med friluftsliv krävs samverkan inom följande utpekade områden. De utpekade områdena utgår från en modell där områdena 

representeras i ett så kallat Venn-diagram. Detta är för att förtydliga att samtliga områden påverkar varandra och påverkas av varandra. Diagrammet ska även 

tolkas på så sätt att det inte går att uppnå ett mål på bekostnad av ett annat. För att arbeta mot det övergripande målet måste samtliga områden förbättras 

samordnat.   
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Tillgänglighet 

 

Graden av tillgänglighet bygger på en kedja av faktorer där ingen del är starkare än den svagaste länken. Tillgänglighet börjar långt före vistelsen i form av 

information, marknadsföring och kunskap. Detta följs sedan upp av möjligheterna i att resa till platsen och avslutas med utformningen av den faktiska miljön. 

Alla de komponenter som bygger upp tillgängligheten måste även vara kopplade till varandra. 

Uppfattningen av tillgänglighet skiljer sig mellan individer men kan på många sätt generaliseras. Uppgiften blir således att identifiera vilka faktorer som bryter 

kedjan och gör så att känslan av tillgänglighet minskar eller saknas helt. Vana användare kan i större utsträckning tolerera brister i tillgänglighet, dock ska 

även användare som rör sig sällan eller aldrig i skog och mark uppleva friluftslivet som tillgängligt: ända från den första exponeringen till dess att de har 

avslutat en vistelse i naturmiljön. 

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta om den fysiska och digitala informationen vi tillhandahåller om områden och aktiviteter och för att användare ska 

ha vetskap om vad som finns. Vidare berör det utformningen av de naturområden vi marknadsför och erbjuder, samt vilken information och vägledning som 

finns på plats. Användarnas väg till och från olika områden är en viktig aspekt för att skapa tillgänglighet. 

Friluftslivet behöver även utgöra en del av den fysiska planeringen för att skapa god geografisk täckning av områden samt att sätta in friluftslivet i den 

samhällsutveckling som kommunen driver.  

Nationella mål som berörs av Tillgänglighet  

 

  

I vilken grad användaren upplever sig ha möjlighet till friluftsliv. 
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Attraktivitet 

 

Attraktivitet handlar om den subjektiva upplevelsen av utbudet av områden och aktiviteter i kombination med kvaliteten. Kvaliteten är avgörande för att 

attraktiviteten ska vara god, men det bygger även på mönster hos användare - så som medborgare, besökare och turister - men även hos samhället i stort. 

Dessa mönster samt vilka faktorer som får oss att vilja ta oss ut måste undersökas kontinuerligt.  

En viktig del i att skapa attraktiva miljöer är att låta kvalitet vara tongivande i utveckling av friluftslivet för att sedan förstärka de faktorer som skapar 

attraktivitet, i stället för att bara utgå från tillgängliga områden.   

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta initialt om att finna metoder för att skapa förståelse för användarnas vanor, viljor, mönster och efterfrågan för att 

kunna utforma miljöer och utveckla utbudet på ett välavvägt sätt. Det handlar dock lika mycket om att utreda vad som gör ett område oattraktivt för friluftsliv. 

 

Nationella mål som berörs av Attraktivitet  

 

  

I vilken grad användaren vill utöva friluftslivsaktiviteten. 
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Trygghet 

 

Trygghet handlar om utövarens tillit till sin egen förmåga att på ett säkert sätt kunna genomföra en vistelse i naturen. Undervisning i skolan spelar en central 

roll i att skapa förtrogenhet hos barn och unga, men det finns även ett behov av detsamma hos andra ålderskategorier.  

Det handlar även om att skapa trygghet i vad utövaren kan förvänta sig av de anläggningar och områden som kommunen tillhandahåller och marknadsför till 

allmänheten. Olika typer av områden kräver olika insatser i olika stor utsträckning för att öka tryggheten. Områden ska dock aldrig upplevas som hotfulla eller 

obehagliga oberoende av vem användaren är. 

 

Kommunens roll 

Ur ett kommunalt perspektiv handlar detta framför allt om två frågor: fysiska miljöer och kunskapsförmedling. Den fysiska aspekten utgörs av att skapa 

miljöer som inte upplevs som otrygga eller osäkra. Detta kan åstadkommas genom fysiska ingrepp, information eller sociala åtgärder. Gällande 

kunskapsförmedling handlar det om att stödja olika åtgärder för att minska allmänhetens trösklar orsakade av brist på erfarenhet, kunskap eller förtrogenhet. 

Det handlar om riktade insatser till vuxna, utveckling av fritidsaktiviteter för barn och unga samt stöd till skola för undervisning av friluftsliv.  

Utöver detta behövs kunskapsinsamling kring varför personer väljer att avstå från vissa områden, vissa aktiviteter eller från friluftsliv som helhet.  

 

Nationella mål som berörs av Trygghet  

 

  

Kommunens ansvar att motverka oro eller tveksamhet hos användaren. 



12 
 

Kvalitet  

 

Kvalitet utgörs av användarens uppfattning av välbefinnande under sin vistelse samt kvaliteten på naturupplevelsen. Genom att exempelvis belysa och säkra 

naturvärden skapas starkare upplevelser i miljön. Lika viktig är avsaknad av störande inslag i upplevelsen, då dessa minskar möjligheten till välbefinnande, 

avslappning och rekreation. Kvalitet bör därför i många fall stå över kvantitet vad gäller friluftsliv. Ett kvantitativt stort utbud fyller inte nödvändigtvis 

behovet hos användaren om kvaliteten på utbudet är bristande.   

Viktiga faktorer som ökar upplevelsen av meningsfullhet är att användaren har förståelse för, och är medveten om de fördelar och vinster som kommer med att 

utöva friluftsliv. Kunskap, erfarenhet och förståelse behöver även stärkas hos personer som sällan eller aldrig tar del av friluftslivet.   

 

Kommunens roll   

Kvalitet inom kommunalt friluftsliv behöver vara evidensbaserat. De faktorer som ökar kvaliteten är i stor utsträckning universella och har belägg i forskning 

kring effekter och förutsättningar för rekreation.  

Kvalitet handlar om att skydda naturmiljöer som används för friluftsliv från ingrepp som minskar naturvärdet eller den biologisk mångfalden. Det handlar om 

att erbjuda ett mervärde till upplevelsen och att öka användarnas kunskaper för att öka medvetenheten kring den miljön de befinner sig i. Parallellt med detta 

behöver störningar för utövaren kartläggas och minimeras. Friluftslivet måste även förankras i den fysiska planeringen för att kvalitet och attraktivitet ska vara 

mer framträdande i utvecklingen av friluftslivet. 

Nationella mål som berörs av Kvalitet  

 

 

I vilken grad användaren upplever aktiviteten meningsfull och tillfredsställande. 
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Tillgång 

 

Tillgång är både ett konkret mått på antal området för friluftsliv och storleken på dessa men är även en upplevd känsla kopplat till tillgänglighet. Tillgång till 

olika typer av områden tillsammans med god tillgänglighet kan skapa ett smörgåsbord för användaren. Därför måste den konkreta tillgången på områden för 

friluftsliv samspela med tillgänglighet, attraktivitet och kvalitet: det räcker inte med att bara ha tillgång till områden, utan de måste även förvaltas på ett sätt 

som möjliggör friluftsliv.  

Tillgången på områden för friluftsliv måste även genomsyra alla nivåer och aspekter av samhällsplanering, bebyggelse och boende. Utan bostadsnära tillgång 

till miljöer som tillgodoser tillgänglighet, kvalitet och attraktivitet, kan aldrig friluftslivet få en naturlig plats i vardagen.   

 

Kommunens roll 

Det kommunala perspektivet på tillgång innebär framför allt att tillgodose efterfrågan på miljöer för friluftsliv samt biytor så som parkeringar till dessa. Detta 

innebär dels att möta den efterfrågan vi har i dagsläget, dels att framtidens behov inbegrips i övrig planering. I nya och gamla områden bör det strävas efter att 

åstadkomma och bibehålla höga natur- och kulturvärden, att skapa möjligheter till diversifierat friluftsliv och att säkra geografisk spridning av områdena inom 

kommunen. Detta sistnämnda innefattar tryggande av såväl tätortsnära områden som områden längre bort. 

 

Nationella mål som berörs av Tillgång  

 

  

Kommunens ansvar att tillgodose användarnas tillgång till ytor för friluftsliv. 
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Tillväxt 

 

Tillväxt är en naturlig del i samhället och således även en naturlig del i friluftslivet. Tillväxt kan både utgöra ett hot och en möjlighet för friluftslivet vilket 

innebär att samhällets tillväxt behöver ske i samklang med friluftsliv och naturvård. En samhällsplanering som tar dessa faktorer i beaktning ger stora vinster 

på lång sikt. För att kommunen på ett konkurrenskraftigt sätt ska kunna utmärka sig i regionen som turistmål och som attraktiv kommun för boende behöver 

tillväxten vara välplanerad. Detsamma gäller för att stärka folkhälsan. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är därför viktiga aspekter även inom detta 

fält.   

Friluftslivet i sig är även det i ständig rörelse och förändring, så förbättringsarbetet och utvecklingen bör vara kontinuerlig. Tillväxt behöver därför inte 

nödvändigtvis betyda ökning eller fysisk expansion, utan kan lika gärna tolkas som progression eller förädling.   

 

Kommunens roll 

Kommunens roll inom tillväxt handlar primärt om att tillse att förutsättningarna för friluftsliv inom kommunen förbättras över tid i takt med att övriga 

förändringar sker. Dessa förändringar kan utgöras av ändrade förutsättningar för den kommunala organisationen, samhällsutvecklingen eller ändrad 

efterfrågan från allmänheten. Omvärldsbevakning bör därför ske kontinuerligt och revision av denna plan bör ske med jämna mellanrum. 

 

Nationella mål som berörs av Tillväxt  

 

  

Kommunens ansvar för en hållbar progression inom de utpekade områdena. 
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Genomförande  
a) Uddevalla kommuns Plan för hållbart friluftsliv (2030) del I antas av kommunfullmäktige. Planen är ett vägledande dokument som anger den 

övergripande riktningen på friluftslivsarbetet i Uddevalla kommun. Planen utgör den ram som varje nämnd har att utgå ifrån i sina respektive insatser 

inom friluftslivet. 

 

b) Del II utformas efter förankringsprocess. Den består av de strategiska ställningstaganden som varje nämnd beslutar att rikta in sitt friluftslivsarbete på, 

samt de målsättningar inom varje ställningstagande som nämnden har. Förvaltningarna har sedan till uppgift att verkställa dessa, i samverkan med 

övriga representanter i den kommungemensamma friluftsorganisationen. Varje förvaltning utser också en eller flera representanter till den 

kommungemensamma friluftsorganisationen för samverkan och samordning av det gemensamma friluftslivsarbetet. 

 

c) Uppföljning och analys. Årligen följs hela kommunens friluftslivsarbete upp i kommunfullmäktige utifrån friluftsplanen. Tillsammans ska alla 

nämnder säkra att kommunen arbetar i enlighet med samtliga sex utpekade områden.  

 

Kommunikation av dokumentet 

Friluftsplanen ska vara ett välkänt dokument i kommunen. Styrande majoritet ska utgå från innehållet i dokumentet när de utformar mandatperiodens 

strategiska plan. Kultur och fritidsnämnden är ansvarig för att hålla dokumentet levande genom att vara samordnande nämnd för den kommungemensamma 

friluftsorganisationen.  Dokumentet ska vara lätt att hitta på kommunens hemsida. 

 

Uppföljning och utvärdering/analys 

Varje nämnd följer tertialvis upp sitt arbete inom sina områden i enlighet med det kommunala uppföljningssystemet. Den kommungemensamma 

friluftsorganisationen följer upp samtliga nämnders arbete till årsredovisningen och rapporterar till kommunfullmäktige. 
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Revidering 

Det övergripande målet för den kommunala friluftspolitiken specificeras i de sex utpekade områdena. Bedöms något område vara i behov av revidering, bör 

också det övergripande målet bli föremål för revidering. Detta ställningstagande sker årligen i samband med den kommunala friluftsorganisationens 

rapportering av arbetet till kommunfullmäktige.  

 

Källförteckning 

Boverket. PBL Kunskapsboken - En handbok om Plan- och Bygglagen. 2020  

Naturvårdsverket. Uppföljning av de tio friluftspolitiska målen 2019. 2019 

Naturvårdsverket. Friluftsliv 2018 - Nationell undersökning av svenska folkets friluftsvanor. 2019 

Naturvårdsverket. Tema fakta - Hushållning med värdefull natur, riksintresse för naturvård och friluftsliv. 2015  

Skolverket.se 

Sverigesmiljomal.se 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr BUN 2021/00230  11 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
upphandling och inköp av varor och tjänster 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har den 24 februari 2021 fattat beslut om att revidera sin delegations-

ordning med anledning av att upphandlingsavdelningen har lämnat förslag på ändringar 

av avsnittet om upphandling och inköp av varor och tjänster.  

 

I och med att samtliga nämnder i kommunen förväntas tillämpa reglerna på samma sätt 

rekommenderas övriga nämnder att anta justeringarna i sina respektive delegations-

ordningar.    

 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-26 

Bilaga 1 Nu gällande delegationsordning för avsnitt Upphandling och inköp av varor 

och tjänster 

Bilaga 2 Förslag till delegationsordning för upphandling och inköp av varor och tjänster 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-24 § 46 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning, avsnitt upphandling och inköp av varor och tjänster 

Kommentar till delegationsordning för upphandling och inköp av varor och tjänster 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att revidera delegationsordningen vad gäller avsnitt om upphandling och inköp av varor 

och tjänster 

  

  

  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2021-03-26 Dnr BUN 2021/00230 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

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

 

Revidering av delegationsordning, avsnitt upphandling och 

inköp av varor och tjänster 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har den 24 februari 2021 fattat beslut om att revidera sin delegations-

ordning med anledning av att upphandlingsavdelningen har lämnat förslag på ändringar 

av avsnittet om upphandling och inköp av varor och tjänster.  

 

I och med att samtliga nämnder i kommunen förväntas tillämpa reglerna på samma sätt 

rekommenderas övriga nämnder att anta justeringarna i sina respektive delegations-

ordningar.    

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-26 

Bilaga 1 Nu gällande delegationsordning för avsnitt Upphandling och inköp av varor 

och tjänster 

Bilaga 2 Förslag till delegationsordning för upphandling och inköp av varor och tjänster 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-24 § 46 Revidering av kommunstyrelsens 

delegationsordning, avsnitt upphandling och inköp av varor och tjänster 

Kommentar till delegationsordning för upphandling och inköp av varor och tjänster 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att revidera delegationsordningen vad gäller avsnitt om upphandling och inköp av varor 

och tjänster 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att revidera sin delegationsordning med 

anledning av att upphandlingsavdelningen har lämnat förslag på ändringar av avsnittet 

om upphandling och inköp av varor och tjänster.  

 

I och med att samtliga nämnder förväntas tillämpa reglerna på samma sätt förväntas 

övriga nämnder anta justeringarna i sina respektive delegationsordningar.    



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-03-26 Dnr BUN 2021/00230 

  

 

 

 

 

I bilaga 1 återfinns nuvarande delegationsordning och i bilaga 2 finns delegations-

ordning med föreslagna förändringar.  

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 

Ekonomienheten  

Samtliga verksamhetskontor 

 



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmälan Kommentar

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster

U1 Kommunövergripande avtal
U 1.1 Besluta om upphandling FC V-del EC-u Del JA
U 1.2 Beslut att avbryta upphandling FC V-del EC-u Del JA
U 1.3 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och 

tjänster med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner 
kronor

KD Del JA

U 1.4 Teckna och säga upp avtal avseende varor och 
tjänster med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor 
under avtalstiden

KD Del JA

U 1.5 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och 
tjänster med ett upphandlingsvärde upp till 10 miljoner 
kronor 

FC V-del EC-u Del JA

U 1.6 Teckna och säga upp avtal avseende varor och tjänster 
med ett avtalsvärde för avtalsperioden upp till 20 
miljoner kronor

FC V-del EC-u Del JA

U 1.7 Teckna och säga upp avtal avseende varor och tjänster 
med ett avtalsvärde för avtalsperioden upp till vid varje 
tidpunkt gällande tröskelvärde

FC V-del EC-u Del JA

U 1.8 Besluta om att göra avropsanmälan på ramavtal hos 
inköpscental där Uddevalla kommun är 
avropsberättigad

FC V-del EC-u Del JA

U2 Förvaltningsspecifika avtal Del JA
U 2.1 Besluta om upphandling FC Del JA

GÄLLANDE 

DELEGATIONSORDNING



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 2.2 Besluta att avbryta upphandling FC Del JA
U 2.3 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och 

tjänster med ett upphandlings-värde över 10 miljoner 
kronor 

KD Del JA

U 2.4 Teckna och säga upp avtal avseende varor och 
tjänster med ett avtalsvärde över 20 miljoner under 
avtalstiden

KD Del JA

U 2.5 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och 
tjänster med ett upphandlings-värde upp till 10 
miljoner kronor

FC Del JA

U 2.6 Teckna och säga upp avtal avseende varor och 
tjänster med ett avtalsvärde för avtalsperioden upp 
till 20 miljoner kronor

FC Del JA

U 2.7 Teckna tilldelningsbeslut för varor och tjänster till ett 
upphandlingsvärde upp till vid varje tidpunkt 
gällande tröskelvärde

FC Del JA

Tröskelvärdet 
fastställs av 
Europeiska 
kommissionen och 
tillkännages av 
svenska regeringen i 
svensk 
författningssamling. 
(För 2018 är 
tröskelvärdet bestämt 
till 2 096 097 kronor). 

GÄLLANDE 

DELEGATIONSORDNING



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 2.8 Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter 
konkurrensutsättning mot ramavtal för varor och 
tjänster med ett upphandlings-värde över 28 procent 
av vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde

FC Del JA 28 procent av 
tröskelvärdet är för 
2018 bestämt till 586 
907 kronor, (vilket 
också motsvarar den 
tillåtna övre gränsen 
för 
direktupphandling).

U 2.9 Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter 
konkurrensutsättning mot ramavtal för varor och tjänster 
med ett upphandlingsvärde upp till 28 procent av vid 
varje tidpunkt gällande tröskelvärde

FC V-del AC Del JA

U 2.10
Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter 
konkurrensutsättning mot ramavtal för varor och tjänster 
med ett upphandlingsvärde upp till ett prisbasbelopp

FC V-del EC Del JA

U 3 Verkställighet av inköp

U 3.1 Löpande inköp av varor och tjänster på befintligt 

ramavtal

FC V‐del EC Ver NEJ

GÄLLANDE 

DELEGATIONSORDNING



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 3.2 Inköp av varor och tjänster utanför ramavtal upp till 

28 procent av vid varje tidpunkt gällande 

tröskelvärde

FC V‐del AC Ver NEJ Ett inköp utgör i 

lagens mening en 

direktupphandling 

och avser inköp 

utan krav på anbud i 

viss form. 

Direktupphandling 

är tillåten för värden 

upp till 28 procent 

av tröskelvärdet. För 

2018 är tillåtna 

gränsen för 

direktupphandling 

586 907 kronor.

U 3.3 Inköp av varor och tjänster utanför ramavtal upp till 

ett prisbasbelopp

FC V‐del EC Ver NEJ För 2018 är 

prisbasbeloppet 

bestämt till 45 500 

kronor.
U 3.4 Inköp på ramavtal gällande kapitalvaror som har 

leasing‐/service‐/ och/eller hyresupplägg 

FC V‐del AC Ver NEJ

U 3.5 Inköp utanför ramavtal gällande kapitalvaror som 

har leasing‐/service‐/ och/eller hyresupplägg

FC Ver NEJ Endast efter samråd 

med finanschef

GÄLLANDE 

DELEGATIONSORDNING



Kommunstyrelsens delegationsordning

Delegation 
nummer

Ärende Lagstöd Nämndens 
beslut

FC:s 
beslut 
om 
vidare-
dele-
gation

Del/ 
Verk-
ställig
het

Anmäl
an

Kommen
tar

Upphandling och inköp av varor och 

tjänster

U 1 Kommunövergripande avtal

U 1.1 Besluta om upphandling FC V-del EC-u Ver NEJ Ändrad

U 1.2 Beslut att avbryta upphandling FC V-del EC-u Del JA Ej ändrad

U 1.3

Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid 
förnyad konkurrensutsättning för varor och tjänster 
med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner kronor

KD Del JA Till viss del 

ändrad/för- 

tydligad, "vid 

förnyad 

konkurrensut- 

sättning"är tillagt

U 1.4

Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid 
förnyad konkurrensutsättning för varor och tjänster 
med ett upphandlingsvärde upp till 10 miljoner 
kronor 

FC V-del EC-u Del JA Till viss del 

ändrad/fö-

tydligad, "vid 

förnyad 

konkurrensut-

sättning"är tillagt

MAHU01
Maskinskriven text
FÖRSLAG 2021-02-11

MAHU01
Maskinskriven text



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 1.5 Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett 
avtalsvärde över 20 miljoner kronor

KD Ver NEJ Avtalsvär
det är 
värdet 
under 

avtalets 
giltigets-

tid 
inklusive 
eventuella 
förlängnin

gar

Ändrad, till 

verkställighet, 

följer av 

tilldelningsbeslute

t. Delegationen 

avser själva 

avtalsskrivandet.

U 1.6

Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett 
avtalsvärde för avtalsperioden upp till 20 miljoner 
kronor

FC V-del EC-u Ver NEJ Ändrad, till 

verkställighet, 

följer av 

tilldelningsbeslute

t. Delegationen 

avser själva 

avtalsskrivandet.

U 1.7 Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod 
med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor.

KD Del JA Separerad från 

teckna och säga 

upp avtal. Häva 

avtal är ett 

delegations 

beslut.



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 1.8 Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod 
med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner kronor.

FC V-del EC-u Del JA Separerad från 

teckna och säga 

upp avtal. Häva 

avtal är ett 

delegations 

beslut.
U 1.9 Förlänga avtal med ett avtalsvärde över 20 miljoner 

kronor.
KD Ver Nej Tillagd i 

delegations 

ordningen
U 1.10 Förlänga avtal med ett avtalsvärde upp till 20 

miljoner kronor.
FC V-del EC-u Ver Nej Tillagd i 

delegations 

ordningen
U 1.11 Avropsanmälan på ramavtal hos inköpscental där 

Uddevalla kommun är avropsberättigad
FC V-del EC-u Ver NEJ Ändrad till 

verkställighet, 

samma 

processteg som 

start av 

upphandling.

U 2 Förvaltningsspecifika avtal

U 2.1 Besluta om upphandling FC Ver NEJ Ändrad

U 2.2 Besluta att avbryta upphandling FC Del JA Ej ändrad

U 2.3 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid 
förnyad konurrensutsättning för varor och tjänster 
med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner kronor 

KD Del JA Till viss del 

ändrad/fö-

tydligad, "vid 

förnyad 

konkurrensut-



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 2.4 Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid 
förnyad konkurrensutsättning för varor och tjänster 
med ett upphandlingsvärde upp till 10 miljoner 
kronor

FC Del JA Till viss del 

ändrad/förtydliga

d, "vid förnyad 

konkurrensutsätt

ning"är tillagt
U 2.5 Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter 

konkurrensutsättning mot ramavtal för varor och 
tjänster med ett upphandlingsvärde upp till gällande 
direktupphandlingsgräns.

FC V-del AC Del JA SC/AV/V
C/R

Ej ändrad

U 2.6 Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter 
konkurrensutsättning mot ramavtal för varor och 
tjänster med ett upphandlingsvärde upp till ett 
prisbasbelopp

FC V-del EC Del JA Ej ändrad

U 2.7 Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett 
avtalsvärde över 20 miljoner.

KD Ver NEJ Ändrad, till 

verkställighet, 

följer av 

tilldelningsbeslute

t. Delegationen 

avser själva 

avtalsskrivandet.

U 2.8 Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett 
avtalsvärde för avtalsperioden upp till 20 miljoner 
kronor

FC Ver NEJ Ändrad, till 

verkställighet, 

följer av 

tilldelningsbeslute

t. Delegationen 

avser själva 

avtalsskrivandet.



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 2.9 Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod 
med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor.

KD Del JA Separerad från 

teckna och säga 

upp avtal. Häva 

avtal är ett 

delegation 

sbeslut.
U 2.10 Häva/säga upp avtal under pågående avtalsperiod 

med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner kronor.
FC Del JA Separerad från 

teckna och säga 

upp avtal. Häva 

avtal är ett 

delegations 

beslut.
U 2.11 Förlänga avtal med ett avtalsvärde över 20 miljoner 

kronor.
KD Ver Nej Tillagd i 

delegations 

ordningen
U 2.12 Förlänga avtal med ett avtalsvärde upp till 20 

miljoner kronor.
FC Ver Nej Tillagd i 

delegations 

ordningen
U 2.13 Avropsanmälan på ramavtal hos inköpscental där 

Uddevalla kommun är avropsberättigad
FC V-del EC-u Ver NEJ Ändrad, avser att 

starta 

upphandling

U 3 Direktupphandling (kommunövergripande och förvaltningsspecifika avtal) Direktupphandlin

g från avtal har 

separerats och är 

nu i varsin del U3 

och U4 för att 

förtydliga 

(tidigare 

verkställighet av 

inköp)



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 3.1 Inköp av varor och tjänster utanför ramavtal upp till 
vid varje tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns.

FC V-del AC Ver NEJ Ingen ändring

U 3.2 Teckna eventuellt tilldelningsbeslut och avtal 
avseende varor och tjänster upp till vid varje 
tidpunkt gällande direktupphandlingsgräns.

FC V-del AC Ver NEJ För 
direktupp
handlinga

r som 
omfattar 

flera 
avdelning

ar eller 
förvaltnin
gar kan 
fullmakt 
ges till en 
avdelning
schef att 
teckna 

tilldelning
sbeslut 

och avtal.

Ingen ändring

U 3.3 Inköp utanför ramavtal gällande kapitalvaror som har 
leasing-/service-/ och/eller hyresupplägg

FC Ver NEJ Endast 
efter 

samråd 
med 

Ingen ändring

U 4 Avrop/inköp ramavtal

U 4.1 Inköp/avrop av varor och tjänster på befintligt ramavtal FC V-del EC Ver NEJ Reglerar 
vem som 
har rätt att 
attestera

Ingen ändring



Kommunstyrelsens delegationsordning

U 4.2 Inköp på ramavtal gällande kapitalvaror som har 
leasing-/service-/ och/eller hyresupplägg 

FC V-del AC Ver NEJ Ingen ändring

U 5 Övrigt

U 5.1 Avge yttrande till domstol avseende överprövning av 
upphandling

FC V-del EC-u Del JA Tillagd under 

upphandling, låg 

tidigare på annan 

plats i delegations 

ordningen

U 5.2

Teckna beslut om att sekretessbelägga allmän handling 
rörande upphandling

FC V-del EC-u Del JA Tillagd under 

upphandling, låg 

tidigare på annan 

plats i delegations 

ordningen

U 5.3 Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om 
sekretess av allmän handling rörande upphandling

FC V-del EC-u Del JA Tillagd under 

upphandling, låg 

tidigare på annan 

plats i delegations 

ordningen



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr KS 2020/00745  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt 
upphandling och inköp av varor och tjänster 

Sammanfattning 

Upphandlingsenheten bedömer att avsnittet Upphandling och inköp av varor och 

tjänster i kommunstyrelsens delegationsordning har behov av en genomgripande 

översyn varför en genomlysning med förslag till förändringar är gjord. 

  

För bättre anpassning till inköpsprocessen och dess beslutsprocesser innebär förslaget 

bl.a. att beslut om upphandling samt tecknande av avtal ändras från att vara ett 

delegationsbeslut till att behandlas som en verkställighetsåtgärd. Vidare föreslås att det 

införs nya delegationer för beslut att avbryta upphandling samt för beslut att häva avtal.  

  

Det föreslås även att underavsnittet Verkställighet av inköp ändras till 

Direktupphandling samt att det införs två nya underavsnitt; Avrop/inköp ramavtal och 

Övrigt. Avsnittet Övrigt föreslås innehålla delegationer för sekretessbeslut samt 

överklagan av sekretessbeslut och yttrande avseende överprövning av upphandling, 

vilka tidigare har omfattats av avsnitten Utlämnande av allmän handling och Allmänna 

ärenden. 

  

Det nuvarande upphandlingsavsnittet antogs 2018 och ett av målen då var att skapa 

likvärdighet i delegationerna genom att samtliga nämnder skulle införa motsvarande 

delegationer i sina respektive delegationsordningar. Så föreslås även denna gång.  

  

Upphandlingsavdelningen har reviderat den kommentar till delegationsordningen som 

togs fram 2018. Kommentaren följer ärendet för kännedom. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2021-02-11. 

Förslag till reviderat avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster 2021-02-11. 

Kommentar till reviderat avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster 2021-02-

02. 

Nu gällande avsnitt Upphandling och inköp av varor och tjänster. 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) och David Sahlsten (KD): Avslag på förslaget i handlingarna. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

m.fl. avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen bifalla förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta förslaget till ändrad delegationsordning avseende avsnitt upphandling och inköp 

av varor och tjänster, 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2021-02-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Forts. § 46 

 

att ändringen ska gälla från och med 2021-03-01, 

  

att rekommendera samtliga nämnder att i sina respektive delegationsordningar införa 

motsvarande delegationer inom upphandlingsområdet.  

Reservation 

Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till 

förmån för egna yrkanden. 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson  

 

Justerat 2021-02-26 

Ingemar Samuelsson, David Sahlsten 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2021-02-26 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2021-02-26 

Samtliga nämnder 

Kommunledningskontoret, upphandlingsavdelningen 

 

 



 
Handläggare, Charlotta Dovén 
Charlotta.doven@uddevalla.se 

Kommentar till delegationsordning för upphandling och inköp av 

varor och tjänster 
 

 

 

 

Bakgrund 
Mot bakgrund av att inköpsprocessen etablerades som begrepp under 2015 i samband med 

ett processkartläggningsarbete1 och därefter beslutades i kommunfullmäktige om reviderad 

upphandlings- och inköpspolicy2 där begreppet inköpsprocessen infördes i punkt 2, får 

inköpsprocessen numer anses utgöra en centralt förvaltad kommunövergripande process som 

omfattar alla verksamheter i kommunen.  

En kommunövergripande process bör ha samstämmiga styrdokument som säkerställer att 

tillämpningen av regelverket är densamma oavsett verksamhet. Till dessa hör 

delegationsordningen. Med regelverk avses både lag och andra föreskrifter samt kommunens 

internt beslutade riktlinjer och tillämpningsanvisningar, men också att det finns en tydlighet i 

organisationen för att både fatta beslut och att verkställa dessa. 

 

Allmänt om delegationsordningen 
Eftersom inköpsprocessen är en kommunövergripande process delvis styrd av lagstiftningen 

inom upphandlingsområdet, där vissa beslut och begrepp är centrala, behöver 

delegationsordningen avspegla terminologin i bland annat Lag (2016:1145) om offentlig 

upphandling (nedan LOU). Det rör sig om begrepp där upphandlande myndighet enligt lagen 

förväntas att agera genom till exempel att meddela tilldelningsbeslut, skriva avtal eller att 

avbryta upphandling.  

I nuvarande delegationsordning finns en hierarkisk uppdelning av beslut på olika nivåer med 

sikte på upphandlings- respektive avtalsvärde. Tilldelningsbeslutet ges större vikt än 

avtalstecknandet som mer är av verkställighetskaraktär och alltid förhåller sig till 

tilldelningsbeslutet. 

Avtalsvärdet är värdet under avtalets giltighetstid inklusive eventuella förlängningar. 

                                                           
1 Actea Consulting AB, ”Processkartläggning med hjälp av verktyget 2c8”, 2015-02-24 
2 Antagen av kommunfullmäktige den 9 oktober 2013, § 156, reviderad den 9 september 2015, § 195 

Version Kommentar Datum 

1.0 Första utgåvan 2018-03-27 

1.1 Andra utgåvan 2021-02-02 



Det finns även poster i ärende- och beslutsförteckningen gällande rätt att besluta om 

upphandling, rätt att besluta om avbrytande av upphandling och att besluta om att göra avrop 

på ramavtal hos inköpscentral.  

Delegationsordningen är uppdelad i fem delar. Den första delen avser kommunövergripande 

upphandling, den andra delen avser förvaltningsspecifika upphandlingar. Dessa gäller för alla 

verksamheter. Den tredje delen avser direktupphandlingar och den fjärde delen avser 

Avrop/inköp ramavtal. För den tredje och fjärde delen kan nämnderna efter eget val besluta 

om eller reglera genom egen försorg. Den femte delen gäller Övrigt och omfattar delegationer 

för sekretessbeslut samt överklagan av sekretessbeslut och yttrande avseende överprövning av 

upphandling. Denna del gäller för alla verksamheter. 

Delegationsordningen omfattar endast upphandling och direktupphandling, varför delegering 

beträffande avtal om hyra av fast egendom inte finns med.  

 

Ärende- och beslutsförteckning med detaljmotivering 

Kommunövergripande upphandling och avtal, U 1 

1. Besluta om upphandling (verkställighet) 

Behov av upphandling föregås alltid av en behovsanalys och ett beslut att en vara eller 
tjänst ska införskaffas. Detta sker i respektive förvaltning/ar. Först när behovsanalys 
genomförts och beslut tagits kontaktas upphandlingsenheten.  

Att inköp av varor och tjänster är upphandlingspliktigt och ska upphandlas enligt 
LOU/LUF, när värdet överstiger gränsen för direktupphandling, är inte valfritt utan 
följer av lag. Att upphandling ska ske är därmed en verkställighetsåtgärd som följer av 
ett beslut att en vara eller tjänst ska införskaffas och bör verkställas av 
förvaltningschef. 
 

2. Beslut att avbryta upphandling (delegationsbeslut) 
 
Eftersom beslut att avbryta upphandling är baserat på bedömningar och avväganden 
samt är överprövningsbart bör beslutsrätt delegeras upphandlingschef. 
 

3. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid förnyad konkurrensutsättning för 
varor och tjänster med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner kronor 
(delegationsbeslut) 

Enligt LOU ska upphandlande myndighet meddela beslut om tilldelning av kontrakt 
eller ingående av ramavtal i en upphandling. Eftersom ett tilldelningsbeslut är ett 
centralt beslut i upphandlingsprocessen samt är överprövningsbart bör det vara ett 
delegationsbeslut.  

För tilldelningsbeslut som gäller högre värden finns anledning att delegera 
beslutsrätten för tilldelningsbeslut högre upp i tjänstemannahierarkin. Syftet med det 
är att säkerställa processefterlevnad och en kunskap på högre tjänstemannanivå om de 
stora kostnadsposterna som finns inom inköpsprocessen.  
 



Kommundirektör bör därför delegeras rätt att teckna tilldelningsbeslut i upphandlingar 
eller vid förnyade konkurrensutsättningar med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner 
kronor. Kommundirektör ska förvänta sig en redogörelse före beslutet och de 
eventuella komplikationer ett sådant kan medföra, av antingen ansvarig upphandlare 
eller upphandlingschef.  
 

4. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller vid förnyad konkurrensutsättning för 
varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till 10 miljoner kronor 
(delegationsbeslut) 

Vid kommunövergripande upphandlingar eller förnyade konkurrensutsättningar med 
ett värde upp till 10 miljoner kronor bör upphandlingschef delegeras rätt att teckna 
tilldelningsbeslut. 
 

5. Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett avtalsvärde över 20 miljoner 
kronor (verkställighet) 

Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknandet är en ren 
verkställighet av tilldelningsbeslutet. Därför är avtalsvärdet för respektive 
befattningsnivå högre än det som gäller för tilldelningsbeslut. 
 
Kommundirektör bör teckna kommunövergripande avtal med ett avtalsvärde på över 
20 miljoner kronor. 
 

6. Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 
kronor (verkställighet) 

Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknandet är en ren 
verkställighet av tilldelningsbeslutet. Därför är avtalsvärdet för respektive 
befattningsnivå högre än det som gäller för tilldelningsbeslut. 
 
Upphandlingschef bör teckna kommunövergripande avtal med ett avtalsvärde upp till 
20 miljoner kronor.  
 

7. Häva avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor 
(delegationsbeslut) 
 
Häva avtal är ett delegationsbeslut som bör fattas av samma person som tecknade 
avtalet. Om avtalsvärdet är över 20 miljoner kronor bör beslut att häva avtal delegeras 
kommundirektören. 
 

8. Häva avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 
kronor (delegationsbeslut) 
 
Häva avtal är ett delegationsbeslut som bör fattas av samma person som tecknade 
avtalet. Om avtalsvärdet är upp till 20 miljoner kronor bör beslut att häva avtal 
delegeras upphandlingschef. 
 

9. Förlänga avtal med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor (verkställighet) 
 



Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknande samt förlängning av 
avtal är en ren verkställighet av tilldelningsbeslutet. Förlängningar bör tecknas av 
samma person som tecknade avtalet. 
 
Kommundirektör bör därför teckna förlängning av avtal med ett avtalsvärde över 20 
miljoner kronor.  
 

10. Förlänga avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 
kronor (verkställighet) 
 
Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknande samt förlängning av 
avtal är en ren verkställighet av tilldelningsbeslutet. Förlängningar bör tecknas av 
samma person som tecknade avtalet. 
 
Upphandlingschef bör därför teckna förlängning av avtal med ett avtalsvärde upp till 
20 miljoner kronor. 
 

11. Avropsanmälan på ramavtal hos inköpscentral där Uddevalla kommun är 
avropsberättigad (verkställighet) 

Avropsanmälan är en verkställighetsåtgärd som bör verkställas av Upphandlingschef. 
Avrop ska göras från ramavtal hos inköpscentral i de fall det bedöms mer 
kostnadseffektivt än att genomföra egen upphandling och där inte särskild hänsyn 
beträffande mindre företags möjlighet att lämna anbud eller särskilda 
hållbarhetskriterier är påkallade. Gäller exempelvis SKL Kommentus Inköpscentral, 
Kammarkollegiet (IT- tjänster/varor) och inom upphandlingssamarbetet VästUpp 
(främst förbrukningsvaror). 

 

Förvaltningsspecifik upphandling och avtal, U 2 

1. Besluta om upphandling (verkställighet) 

Behov om upphandling föregås alltid av en behovsanalys och ett beslut att en vara eller 
tjänst ska införskaffas.  

Att inköp av varor och tjänster är upphandlingspliktigt och ska upphandlas enligt 
LOU/LUF, när värdet överstiger gränsen för direktupphandling, är inte valfritt utan 
följer av lag. Att upphandling ska ske är därmed en verkställighetsåtgärd som följer av 
ett beslut att en vara eller tjänst ska införskaffas och bör verkställas av 
förvaltningschef.  
 

2. Beslut att avbryta upphandling (delegationsbeslut) 
 

Eftersom beslut att avbryta upphandling är baserat på bedömningar och avväganden 
samt är överprövningsbart bör beslutsrätt delegeras förvaltningschef. 
 

3. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling för varor och tjänster med ett 
upphandlingsvärde över 10 miljoner kronor (delegationsbeslut) 

Enligt LOU ska upphandlande myndighet meddela beslut om tilldelning av kontrakt 
eller ingående av ramavtal i en upphandling. Eftersom ett tilldelningsbeslut är ett 



centralt beslut i upphandlingsprocessen samt är överprövningsbart bör det vara ett 
delegationsbeslut.  
 
För tilldelningsbeslut som gäller högre värden finns anledning att delegera 
beslutsrätten för tilldelningsbeslut högre upp i tjänstemannahierarkin. Syftet med det 
är att säkerställa processefterlevnad och en kunskap på högre tjänstemannanivå om 
de stora kostnadsposterna som finns inom inköpsprocessen.  
 
Kommundirektör bör därför delegeras rätt att teckna tilldelningsbeslut i upphandlingar 
med ett upphandlingsvärde över 10 miljoner kronor. Kommundirektör ska förvänta sig 
en redogörelse före beslutet och de eventuella komplikationer ett sådant kan medföra, 
av antingen ansvarig upphandlare eller upphandlingschef. 
 

4. Teckna tilldelningsbeslut i upphandling eller förnyad konkurrensutsättning för varor 
och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till 10 miljoner kronor 
(delegationsbeslut) 
 
Vid förvaltningsspecifika upphandlingar eller förnyade konkurrensutsättningar med ett 
värde upp till 10 miljoner kronor bör förvaltningschef delegeras rätt att teckna 
tilldelningsbeslut. 
 

5. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning mot ramavtal för 

varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till 28 procent av vid varje 

tidpunkt gällande tröskelvärde (delegationsbeslut)  

 

Avdelningschef bör delegeras rätt att teckna sådant tilldelningsbeslut. 

 

6. Teckna tilldelningsbeslut om inköp efter konkurrensutsättning mot ramavtal för 
varor och tjänster med ett upphandlingsvärde upp till ett prisbasbelopp 
(delegationsbeslut) 
 
Enhetschef bör delegeras rätt att teckna sådant tilldelningsbeslut. 
 

7 Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett avtalsvärde över 20 miljoner 

kronor (verkställighet)  

Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknandet är en ren 

verkställighet av tilldelningsbeslutet. Därför är avtalsvärdet för respektive 

befattningsnivå högre än det som gäller för tilldelningsbeslut. 

 

Kommundirektör bör teckna förvaltningsspecifika avtal med ett avtalsvärde på över 20 
miljoner kronor. 
 

8 Teckna avtal avseende varor och tjänster med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 
kronor (verkställighet) 

Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknandet är en ren 
verkställighet av tilldelningsbeslutet.  
 
Förvaltningschef bör teckna förvaltningsspecifika avtal med ett avtalsvärde upp till 20 
miljoner kronor.  



 
9 Häva avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde över 20 miljoner 

kronor (delegationsbeslut) 
Häva avtal är ett delegationsbeslut som bör fattas av samma person som tecknade 
avtalet. Om avtalsvärdet är över 20 miljoner kronor bör beslut att häva avtal delegeras 
kommundirektören. 

 
10 Häva avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 

kronor (delegationsbeslut) 
 
Häva avtal är ett delegationsbeslut som bör fattas av samma person som tecknade 
avtalet. Om avtalsvärdet är upp till 20 miljoner kronor bör beslut att häva avtal 
delegeras förvaltningschef. 

 
11 Förlänga avtal med ett avtalsvärde över 20 miljoner kronor (verkställighet) 

 
Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknande samt förlängning av 
avtal är en ren verkställighet av tilldelningsbeslutet. Förlängningar bör tecknas av 
samma person som tecknade avtalet. 
 
Kommundirektör bör därför teckna förlängning av avtal med ett avtalsvärde på över 20 
miljoner kronor.  
 

12 Förlänga avtal under pågående avtalsperiod med ett avtalsvärde upp till 20 miljoner 
kronor (verkställighet) 
 
Tilldelningsbeslutet är ett delegationsbeslut och avtalstecknande samt förlängning av 
avtal är en ren verkställighet av tilldelningsbeslutet. Förlängningar bör tecknas av 
samma person som tecknade avtalet. 
 
Förvaltningschef bör därför teckna förlängning av avtal med ett avtalsvärde upp till 20 
miljoner kronor. 
 

13 Besluta om att göra avropsanmälan på ramavtal hos inköpscentral där Uddevalla 
kommun är avropsberättigad 
 
Beslut att göra avropsanmälan är ett verkställighetsbeslut som bör fattas av 
Upphandlingschef. 
 
Avrop ska göras från ramavtal hos inköpscentral i de fall det bedöms mer 
kostnadseffektivt än att genomföra egen upphandling och där inte särskild hänsyn 
beträffande mindre företags möjlighet att lämna anbud eller särskilda 
hållbarhetskriterier är påkallade. Gäller exempelvis SKL Kommentus Inköpscentral, 
Kammarkollegiet (IT- tjänster/varor) och inom upphandlingssamarbetet VästUpp 
(främst förbrukningsvaror). 
 

Direktupphandling, U 3 

Alla inköp som görs utan att binda upp kommunen långsiktigt med ekonomiska åtaganden är 

att betrakta som verkställighet. Det är viktigt att hålla reda på vem som har rätt att teckna 



eventuella tilldelningsbeslut och avtal vid direktupphandlingar. Direktupphandling, U 3, gäller 

både vid kommunövergripande och förvaltningsspecifika direktupphandlingar.  

Direktupphandling, U 3, är ett förslag som respektive nämnd kan använda eller modifiera efter 

sina särskilda förutsättningar. Det innebär bland annat att nämnd själv bör bedöma på vilken 

beloppsnivå olika roller ska ha befogenhet att genomföra inköp (direktupphandling/direktköp). 

Dock är punkten om beslut av inköp av kapitalvara genom operationell leasing obligatorisk. 

1. Inköp av varor och tjänster utanför ramavtal upp till 28 procent av vid varje tidpunkt 
gällande tröskelvärde (verkställighet) 
 
Beslutsrätt bör ges till verksamhetschefer; enhetschef, sektionschef, avdelningschef och 
förvaltningschef beroende på aktuellt inköpsvärde och respektive 
förvaltningsorganisation 

 
2. Teckna eventuellt tilldelningsbeslut och avtal avseende varor och tjänster upp till 28 

procent av vid varje tidpunkt gällande tröskelvärde (verkställighet) 
 
Beslutsrätt bör ges till verksamhetschefer; enhetschef, sektionschef, avdelningschef och 
förvaltningschef beroende på aktuellt inköpsvärde och respektive 
förvaltningsorganisation. 
 
För direktupphandlingar som omfattar flera avdelningar eller förvaltningar kan 
fullmakt ges till en chef att teckna tilldelningsbeslut och avtal. 
 

3. Inköp utanför ramavtal gällande kapitalvaror som har leasing-/service-/ och/eller 
hyresupplägg (verkställighet) 

 
Hyres-/leasingavtal binder upp kommunen med kostnader över tid. Rätten att besluta 

om och genomföra inköp där olika finansieringslösningar bör begränsas. För att 

förstärka detta bör finanschef godkänna alla hyra/leasing av operationell karaktär. 

Kommunstyrelsen ska godkänna all finansiell leasing. 

 

Avrop/inköp ramavtal, U 4 

Alla inköp som görs utan att binda upp kommunen långsiktigt med ekonomiska åtaganden är 

att betrakta som verkställighet. Det är viktigt att hålla reda på vem som har rätt att attestera 

det aktuella inköpet. Kommunen använder ”attest i framkant” när det gäller beställningar 

(order) som läggs i e-handelsplattformen RD Varukorg. På samma sätt behöver den som har 

det ekonomiska ansvaret för ett inköp informeras om det och godkänna detsamma, för att 

sedan kunna kontrollera och attestera inköpet effektivt.  

 

U 4, Avrop/inköp ramavtal, är ett förslag som respektive nämnd kan använda eller modifiera 

efter sina särskilda förutsättningar. Det innebär bland annat att nämnd själv bör bedöma på 

vilken beloppsnivå olika roller ska ha befogenhet att genomföra inköp 

(direktupphandling/direktköp). Dock är punkten om beslut av inköp av kapitalvara genom 

operationell leasing obligatorisk. 

1. Löpande inköp av varor och tjänster på befintligt ramavtal 



Beslutsrätt bör ges till verksamhetschefer; enhetschef, sektionschef, avdelningschef och 
förvaltningschef beroende på aktuellt inköpsvärde och respektive 
förvaltningsorganisation. 

 
2. Inköp på ramavtal gällande kapitalvaror som har leasing-/service-/ och/eller 

hyresupplägg 

Beslutsrätt bör ges till avdelningschef och förvaltningschef beroende på aktuellt 
inköpsvärde och respektive förvaltningsorganisation. 

 

Övrigt, U 5 

Det föreslås att samtliga övriga ärenden som anknyter till upphandling anges under U 5. Då 

dessa beslut är baserade på bedömningar och avväganden, är de att betrakta som 

delegationsbeslut. Dessa delegationer har tidigare omfattats av avsnitten Utlämnande av 

allmän handling och Allmänna ärenden, men då de är starkt förknippade med inköpsprocessen 

är det mer naturligt att de omfattas av delegationsordning för inköp och upphandling. 

1. Avge yttrande avseende överprövning av upphandling enligt lagar om offentlig 

upphandling (delegationsbeslut) 

 

Upphandlingschef 

 

2. Teckna beslut om att sekretessbelägga allmän handling rörande upphandling 

(delegationsbeslut) 

 

Upphandlingschef 

 

3. Avge yttrande till domstol med anledning av beslut om sekretess av allmän handling 

rörande upphandling (delegationsbeslut) 

 

Upphandlingschef 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förändring av verksamhet Pedagogisk omsorg Herrestad 

Sammanfattning 

Pedagogisk omsorg med kommunen som huvudman är organiserad i tre grupper om 2-3 

personal. Dagbarnvårdares arbetsdag är oftast 12 timmar, med så kallat måltidsuppehåll. 

Det innebär att måltider äts med barnen, och att någon rast inte medges.  För att 

dagbarnvårdarna ska kunna hantera arbetstiden om 40 timmar/vecka samtidigt som 

öppettiden är 60 timmar/vecka, behöver varje dagbarnvårdare avlastas ca 2 dagar/vecka, 

då någon annan har ansvar för barnen.  

 

Att rekrytera till tjänst som dagbarnvårdare i eget hem har visat sig vara mycket svårt 

genom åren. Trots många insatser, såsom deltagande på Arbetsförmedlingen, artiklar 

och film, sociala medier mm, har verksamheten inte lyckats med att återbesätta vakanser 

som uppstår. Återkommande annonsering har inte gett resultat.  

 

Den grupp som har sin lokal i Linets förskola, består av bara 2 dagbarnvårdare. För att 

klara rimlig arbetstid är båda dagbarnvårdarna på heltid i lokalen. En barngrupp om 10-

12 barn i lokal är inte vad vårdnadshavarna valt. Med bara två personal blir 

verksamheten mycket sårbar, och det tär på personalen att bära oron för hur det går om 

någon måste vara frånvarande eller något annat skulle hända. De två dagbarnvårdarna 

utför ett mycket bra arbete, men situationen för dem är inte hållbar. 

 

Barn kan placeras på förskola tillsammans om vårdnadshavare så önskar. 

Personal kan erbjudas annan tjänst. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avveckla den kommunala pedagogiska omsorgen i Herrestadsområdet. 

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(3) 

2021-03-31 Dnr BUN 2021/00305 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg 

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

 

Förändring av verksamhet Pedagogisk omsorg Herrestad 

Sammanfattning 

Pedagogisk omsorg med kommunen som huvudman är organiserad i tre grupper om 2-3 

personal. Dagbarnvårdares arbetsdag är oftast 12 timmar, med så kallat måltidsuppehåll. 

Det innebär att måltider äts med barnen, och att någon rast inte medges.  För att 

dagbarnvårdarna ska kunna hantera arbetstiden om 40 timmar/vecka samtidigt som 

öppettiden är 60 timmar/vecka, behöver varje dagbarnvårdare avlastas ca 2 dagar/vecka, 

då någon annan har ansvar för barnen.  

 

Att rekrytera till tjänst som dagbarnvårdare i eget hem har visat sig vara mycket svårt 

genom åren. Trots många insatser, såsom deltagande på Arbetsförmedlingen, artiklar 

och film, sociala medier mm, har verksamheten inte lyckats med att återbesätta vakanser 

som uppstår. Återkommande annonsering har inte gett resultat.  

 

Den grupp som har sin lokal i Linets förskola, består av bara 2 dagbarnvårdare. För att 

klara rimlig arbetstid är båda dagbarnvårdarna på heltid i lokalen. En barngrupp om 10-

12 barn i lokal är inte vad vårdnadshavarna valt. Med bara två personal blir 

verksamheten mycket sårbar, och det tär på personalen att bära oron för hur det går om 

någon måste vara frånvarande eller något annat skulle hända. De två dagbarnvårdarna 

utför ett mycket bra arbete, men situationen för dem är inte hållbar. 

 

Barn kan placeras på förskola tillsammans om vårdnadshavare så önskar. 

Personal kan erbjudas annan tjänst. 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avveckla den kommunala pedagogiska omsorgen i Herrestadsområdet. 

 

Ärendebeskrivning 

Bakgrund 

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen kap 25, och är en omsorgsform som erbjuds i 

stället för förskola. Lagen medger en del variationer (exempelvis flerfamiljssystem) och 

i Uddevallas kommunala verksamhet finns dels dagbarnvårdare anställda i eget hem, 
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dels dagbarnvårdare anställda i lokal, med var sin barngrupp om ca 5-7 barn. Öppettider 

är som på förskola och erbjuds när vårdnadshavare behöver omsorg ca 12 tim om dagen 

(ca 60 tim/vecka) För att dagbarnvårdare ska kunna arbeta 40 timmar per vecka 

samarbetar de i anvisad lokal. Den kommunala pedagogiska omsorgen i Uddevalla är 

organiserad i 3 grupper med 2-3 personal per grupp, varav 1 personal/grupp är anställd 

med barngrupp i lokal. 

 

Dagbarnvårdares arbetsdag är oftast 12 timmar, med så kallat måltidsuppehåll. Det 

innebär att måltider äts med barnen, och att någon rast inte medges. För att arbetstiden 

inte ska överstiga 40 timmars arbetsvecka behöver varje dagbarnvårdare avlastas ca 2 

dagar/vecka, då någon annan har ansvar för barnen. För detta samarbetar 

dagbarnvårdarna i gemensamma lokaler i grupper om 3 och 3. I dagbarnvårdarnas 

förutsättningar ingår att flitigt nyttja närområdets möjligheter, såsom lekplatser, parker, 

skogsområden, muséer eller andra offentliga platser.  

 

Att arbeta i, och att ha sina barn i, pedagogisk omsorg innebär familjära relationer, då 

barnen tas emot i dagbarnvårdarens eget hem. Den lilla gruppen i personalens eget hem 

är också det som vårdnadshavare önskar när de väljer omsorgsformen (se också 

Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2016: Barnens lärande i pedagogisk omsorg – 

Den lilla gruppens möjligheter och begränsningar). 

 

Att rekrytera till tjänst som dagbarnvårdare i eget hem har visat sig vara mycket svårt 

genom åren. Trots många insatser har vi inte lyckats med att återbesätta vakanser som 

uppstår. Återkommande annonsering har inte gett resultat. Andra insatser utöver 

annonser som verksamheten gjort: 

- Dagbarnvårdare har deltagit vid tillfällen på Arbetsförmedlingen 

- Artiklar på kommunens hemsida 

- En beskrivande film har skapats och lagts på Facebook och kommunens hemsida 

- Länk till filmen har lagts i annonser 

- ”Blänkare” har lagts på Facebook när annons lagts ut 

- Personal har delat film mm i sina nätverk 

- En hel del ”mun till mun” genom åren liksom personliga kontakter mm 

 

Nuläge 

Två av grupperna, Lane Ryr och Bleket, består av 3 dagbarnvårdare varav 1 med 

barngrupp i lokal. Den tredje gruppen, Herrestad, består av endast 2 dagbarnvårdare. 

För att dagbarnvårdarna ska kunna hantera arbetstiden om 40 timmar/vecka samtidigt 

som öppettiden är 60 timmar/vecka, är båda dagbarnvårdarna på heltid i lokalen. 

Lokalen ligger i Linets förskola. Med bara två personal blir verksamheten mycket 

sårbar, och det tär på personalen att bära oron för hur det går om någon måste vara 

frånvarande eller något annat skulle hända. Arbetsmiljön för personalen är därmed 

mycket stressande. Det som också påverkar arbetsmiljön är trafiksituationen som 
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innebär att personal och barn måste korsa trafikerad väg för att komma exempelvis till 

lekplatsen.  

 

Herrestadsgruppen har idag 10 barn. Det finns ingen efterfrågan om plats i 

verksamheten. Eftersom verksamheten nu är på heltid i lokal erbjuder kommunen inte 

det som vårdnadshavare önskar. Uppsägning av plats på grund av dessa omständigheter 

har redan skett.  

 

Förutsättningarna för en dagbarnvårdargrupp med bara två personal är inte hållbara.  

 

Konsekvenser 

• Verksamheten med pedagogisk omsorg i Herrestadsområdet behöver avvecklas. 

• Ett valbart alternativ upphör därmed för vårdnadshavare i området. 

• Vårdnadshavare som väljer pedagogisk omsorg önskar en dbv i hemmet med 

liten grupp barn, vilket kommunen inte erbjuder på aktuell plats. 

• I kommunen finns fristående pedagogisk omsorg, så verksamhetsformen finns 

fortfarande valbar i kommunen, dock med annan huvudman. 

 

Alternativ för vårdnadshavare blir därmed antingen pedagogisk omsorg i fristående regi, 

eller förskola. Barngrupperna i kommunal förskola har i genomsnitt 10 barn/barngrupp, 

men variationen är stor (SCB 15 okt 2020). Förskolorna är sinsemellan olika såsom nya 

och gamla, stora och små, i stan och på landsbygden, med olika organisation och 

inriktning (både kommunala och fristående). Kommunala förskolor finns mer 

profilerade med naturinriktning, äventyrspedagogik och Reggio Emilia-inspirerad 

verksamhet, en också förskolor som inte har uttalad inriktning. Alla arbetar efter 

läroplanen (Lpfö18) och hela den kommunala verksamheten har språkutveckling som 

prioriterat område.  

 

Barn kan placeras på förskola i grupp om vårdnadshavare önskar hålla ihop, på Linets 

förskola. Vårdnadshavare har förtur till lediga platser i och med att det är en 

verksamhetsförändring.   

 

Personal kan erbjudas annan tjänst. 

 

 

 

Staffan Lindroos Lena-Maria Vinberg  

Förvaltningschef Verksamhetschef förskola  

Skickas till 

Rektor pedagogisk omsorg 

Förskolekontoret  



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr BUN 2021/00012  13 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-04-22 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-03-16-

2021-04-12     

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att notera informationen 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden  

2021-04-22 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-03-16-

2021-04-12     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
03-16 

IN Kommun-
fullmäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 41 
och Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-24 § 
29  Sammanställd budget för Uddevalla kommun 2021 
med kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och 
bilagor 

2020/
01212 

2021-
03-16 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 42 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-24 § 30 
och kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Digital 
justering av protokoll i kommunens politiska organ 

2021/
00269 

2021-
03-16 

IN Kommun-
fullmäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 43, 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-24 § 31 
med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och 
bilagor Revidering av biblioteksplan 

2021/
00203 

2021-
03-16 

IN Kommun-
fullmäktige 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-06-10 § 143 
Uddevalla kommuns miljöredovisning 2019 

2021/
00270 

2021-
03-16 

IN Kommun-
fullmäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag § 44, 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-24 § 33 
med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och 
bilagor Åtgärdande av förbättringsförslagen enligt 
miljörevisionen 2019 samt revidering av miljöpolicyn 

2021/
00270 

2021-
03-16 

IN DO Diskrimineringsombudsmannens beslut  i ärende TIL 
2020:59 Anmälan mot Norgårdenskolan 7-9 

2020/
01182 
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Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
03-16 

IN Färgelanda 
kommun  

Bestridande av faktura avseende interkommunal 
ersättning gör gymnasieutbildning 

2021/
00272 

2021-
03-18 

IN Skolinspek-
tionen  

Begäran om komplettering till Skolinspektionens ärende 
2021:1348 (2020:1733) Forshällaskolan 

2020/
00315 

2021-
03-18 

IN Demokrati-
beredningen  

Demokratiberedningens protokoll 2021-03-10 § 13 
Erbjudande utbildning avhopp från politiska uppdrag 
helt eller delvis på grund av hot och hat rapport från 
SKR 

2021/
00235 

2021-
03-22 

IN Förvaltningsr
ätten i GBG  

Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 14084-
20 Överklagan av beslut om distansundervisning 

2020/
01114 

2021-
03-22 

IN Samhälls-
byggnad 

Miljöinspektörs svar på anmälan att driva verksamhet i 
Källdalsskolan på Källdal 4.7 

2021/
00282 

2021-
03-22 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut efter handläggning av ärende 
HAL.2019.679 Anmälan om att driva verksamhet i 
Källdalsskolan Källdal 4.7 

2021/
00282 

2021-
03-24 

IN Justitieom-
budsmannen  

JO 7415-2020 Begäran om upplysningar och yttrande 2021/
00285 

2021-
03-24 

IN Regionstyrel
sen VGR 

VGR Slutrapport Handlingsplan Fullföljda studier 2017-
2020 med bilagor  

2021/
00309 

2021-
03-26 

IN Förvaltningsr
ätten i GBG  

Överklagan av Beslut angående skolplacering i 
förskoleklass läsåret 2021-2022 Förvaltningsrätten i 
Göteborg 3628-21 

2021/
00250 

2021-
04-01 

IN Förvaltningsr
ätten i GBG 

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg 
angående Överklagan av beslut om skolplacering 

2021/
00253 

2021-
04-01 

IN EY Grundläggande granskning 2020 Uddevalla kommun 2021/
00307 

2021-
04-06 

IN Förvaltnings
ätten i GBG 

Dom från Förvaltningsätten i Göteborg i mål 12924-20 
Ulna AB Överklagan av beslut om tilläggsbelopp 

2020/
01063 

2021-
04-06 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-30 § 77 
Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse  och bilagor 
Samverkan för barns-och ungas hälsa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen 

2021/
00112 

2021-
04-06 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 § 79  
med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Justering av kommunbidrag 2021 

2020/
00018 

2021-
04-06 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 § 78 
med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse  och 
bilagor Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 
2018-2022 

2021/
00111 

2021-
04-06 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 § 86, 
AIU protokollsutdrag 2021-03-09 § 15 med 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse och yttrande 
Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper i 
svenska och samhällskunskap för svenskt 
medborgarskap SOU 2021-2 

2021/
00110 
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Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
04-06 

IN Vårdnads-
havare  

Kompletttering från vårdnadshavare gällande 
Skolinspektionsärende 2021:1748 

2021/
00276 

2021-
04-07 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 § 88, 
AIU Protokollsutdrag 2021-03-09 § 18 med 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Revidering 
fördelning år 2021 av statsbidraget för nyanländas 
etablering 

2021/
00306 

2021-
04-07 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 § 81 
med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Utvärdering av nämndernas internkontrollplaner 2020 

2020/
00682 

2021-
04-07 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-03-31 § 82 
Nämndernas internkontrollplaner 2021 

2020/
00682 

2021-
04-08 

IN Barn- och 
elevombudet 

Begäran om yttrande från Barn- och elevombudet i 
ärende 2021:1874 

2021/
00310 

2021-
04-08 

IN Barn- och 
elevombudet  

Begäran från Barn- och elevombudet om yttrande i 
2021:1980, Bokenäs skola 

2021/
00311 

2021-
04-12 

IN Samhälls-
byggnad 

Kommunicering inför klassning av 
hälsoskyddsverksamhet Källdalsskolans grundsärskola 
Källdal 4.7 

2021/
00315 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr BUN 2021/00002  14 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-04-22 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-04-12 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-04-22 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-04-12 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr BUN 2021/00031  15 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-04-22 

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 2021-03-08, 2021-03-15, 2021-

03-22, 201-03-29 och 2021-04-05 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och 

elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

   

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

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

som känner sig kränkt 2021-04-22 

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 2021-03-08, 2021-03-15, 2021-

03-22, 201-03-29 och 2021-04-05 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och 

elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr BUN 2021/00070  16 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-04-22 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

  

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-03-22, 2021-03-29 och 

2021-04-05 anmäls gjorda utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola till barn och utbildningsnämnden.  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2021-04-22 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-03-22, 2021-03-29 och 

2021-04-05 anmäls gjorda utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola till barn och utbildningsnämnden.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-04-22 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr BUN 266962   17 

Övriga frågor 
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