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2020-06-02  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve, stadshuset, torsdagen den 11 juni 2020 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: Pierre Markström (C) 

Beräknad tid för justering: tisdagen den 16 juni 2020 

 

2.  Information till nämnd 2020-06-11 
Dnr BUN 2020/00013  

 

1. Grundskolans struktur – Margretegärdeskolan 

 

 

 

 

2. Rapportering av barn och utbildningsnämndens 

informationssäkerhetsarbete  

 

 

3. Ändring av basprogram för elevhälsans medicinska insats gällande 

vaccinering 

 

 

 

4. Internkontrollrapport 2020 – deluppföljning  

  

 

 

 

 

 

08:30-09:20 

Planeringsstrateg  

Verksamhetsutveckl

are  

 

09:40-10:00 

Dataskyddsombud  

 

10:00-10:20 

Skolsköterska med 

medicinskt 

ledningsansvar  

 

10:20-11:10 

Controller  
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Föredragningslista 
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2020-06-02  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2020-06-11 
Dnr BUN 2020/00014  

 

1. Förvaltningschefen informerar 

- Samverkansöversyn gymnasiet och vuxenutbildningen 

- Invigning av Källdalsskolan 

  

2. Lokalfrågor  

- Statusuppdatering av pågående projekt  

  

 

 

3. Inspektionsärenden  

 

 

 

 

11:10-11:50 

Förvaltningschef  

 

 

13:20-13:50 

Lokalplanerare 

Enhetschef 

Samhällsbyggnad 

 

13:50-14:10 

Administrativ chef  

 

 

 

4.  Information - Ordförande 2020-06-11 
Dnr BUN 2020/00015  

 

1. Ordföranden informerar  

 

Beslutsärenden kl. 13:00-13:20 

 

 

 

14:10-14:30 

5.  Skolplacering inför läsåret 2020/2021  
Dnr BUN 2020/00055  

Administrativ 

enhetschef 

grundskolan  

6.  Uppföljning internkontrollplan 2020, Delrapport juni 
Dnr BUN 2020/00682  

Controller  

7.  Uppsägning av avtal - IOP - e-sport 
Dnr BUN 2019/01134  

Förvaltningschef  

8.  Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2019-2021 samt 2020-2022  
Dnr BUN 2020/00709  

Kvalitetsstrateg 

9.  Rapportering av barn och utbildningsnämndens 

informationssäkerhetsarbete  
Dnr BUN 2020/00710  

Dataskyddsombud 
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2020-06-02  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

10.  Sammanställning av inkomna klagomål under tertial 1 2020 

 
Dnr BUN 2020/00713  

Administrativ chef  

11.  Översyn av förstelärarorganisationen  

Dnr BUN 2020/00717  
Kvalitetsstrateg 

12.  Uddevalla vuxenutbildnings hyra av Sinclair under 2020 
Dnr BUN 2020/00753  

Verksamhetschef 

vuxenutbildningen  

13.  Medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans pga. 

Corona 
Dnr BUN 2020/00715  

Verksamhetschef 

gymnasieskola  

14.  Anmälningsärenden till barn och utbildningsnämnden 2020-06-11 
Dnr BUN 2020/00012  

Nämndsekreterare  

15.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-06-11 
Dnr BUN 2020/00002  

Nämndsekreterare 

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

känner sig kränkt 2020-06-11 
Dnr BUN 2020/00034  

Nämndsekreterare 

17.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 

frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2020-06-11 
Dnr BUN 2020/00063  

Nämndsekreterare 

18.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

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

gruppledare. 

 

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

hygienartiklar. 

 

Information för deltagande på distans 
Mot bakgrund av covid-19 tillåter ordförande att ledamöter och ersättare deltar på distans. 

Deltagande på distans ska i första hand ske genom deltagande från särskilt iordningsställda 

rum på stadshuset där tekniskt stöd kan erbjudas. 

I andra hand kan deltagande på distans tillåtas från annan plats under förutsättning att 

ledamoten/ersättaren kan delta utan att obehöriga kan ta del av sammanträdet. 

 

Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska i god tid anmäla detta till sekreterare. 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 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 Pierre 

Markström (C). Beräknad tid för justering är tisdagen den 16 juni 2020 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Pierre Markström (C) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 16 juni 2020 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92 Dnr BUN 2020/00013  2 

Information till nämnd 2020-06-11  

 

1. Grundskolans struktur – Margretegärdeskolan 

 

2. Rapportering av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

 

3. Ändring av basprogram för elevhälsans medicinska insats gällande vaccinering 

 

4. Internkontrollrapport 2020 – deluppföljning  

  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-05-22 Dnr BUN 2020/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till nämnd 2020-06-11 

 

1. Grundskolans struktur – Margretegärdeskolan 

 

2. Rapportering av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete  

 

3. Ändring av basprogram för elevhälsans medicinska insats gällande vaccinering  

 

4. Internkontrollrapport 2020 – deluppföljning 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Dnr BUN 2020/00014  3 

Information - Förvaltningschef 2020-06-11 

 

1. Förvaltningschefen informerar 

- Samverkansöversyn gymnasiet och vuxenutbildningen 

- Invigning av Källdalsskolan 

  

2. Lokalfrågor  

- Statusuppdatering av pågående projekt  

  

3. Inspektionsärenden  

   

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-05-22 Dnr BUN 2020/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Förvaltningschef 2020-06-11 

 

1. Förvaltningschefen informerar 

- Samverkansöversyn gymnasiet och vuxenutbildningen 

- Invigning av Källdalsskolan 

 

2. Lokalfrågor  

- Statusuppdatering av pågående projekt 

 

3. Inspektionsärenden 

   

 

 

 

 
 



 
 

 
Barn och utbildning 

1(5) 

2020-06-02 Dnr: BUN 2020/00028 

 

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  
 

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2020 

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2019:8128 - Begäran om 

yttrande ställt till huvudmannen för 

Uddevalla gymnasieskola, 

Margretegärdeskolan i Uddevalla kommun 

(BUN 2020/00094) 

2020-01-14 – Begäran om 

yttrande inkommen 

2020-01-28 - Yttrande skickas 

2020-02-10 – Begäran om 

komplettering 

2020-02-19 – komplettande 

yttrande skickas 

2020-03-17 – Beslut om 

föreläggande – svar senast 1 

juni 

2020-05-29 – Svar på 

föreläggande skickas  

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  

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  

Skolinspektionen 2020:1185 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan mot 

 2020-03-04 Begäran om 

yttrande inkommen  

2020-03-25 – yttrande inskickat  
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2020-06-02 Dnr BUN 2020/00028 

 

 

Agnebergsgymnasiet i Uddevalla kommun 

(BUN 2020/00329) 

Skolinspektionen 2020:1491 Beslut att 

överlämna anmälan mot Västerskolan till 

Uddevalla kommun (BUN 2020/00373) 

 

2020-03-12 – Beslut att 

överlämna anmälan mot 

Västerskolan till Uddevalla 

kommun - Svar senast 4 maj 

2020-05-04 svar inskickat 

2020-05-06 – Begäran om 

komplettering 

2020-05-14 – Beslut att ärendet 

avslutas  

2020-05-12 Komplettering 

inskickad 

Skolinspektionen 2020:2629 - Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Västerskolan i Uddevalla kommun (BUN 

2020/00455) 

 2020-04-02 – Begäran om 

yttrande – svar senast den 15 

april – anstånd till 24 april 

2020-04-29 Svar skickat  

Skolinspektionens beslut 2020:3476 att inte 

ändra beslutat att lämna över ärende till 

Diskrimineringsombudsmannen 2020:2733 

(BUN 2020/00559) 

 2020-04-24 Beslut inkommit   

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 

2020-05-20- - yttrande inskickad 
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2020-06-02 Dnr BUN 2020/00028 

 

 

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

Barn och elevombudet 2019:10098 - Begäran 

om yttrande till anmälan om kränkande 

behandling vid Dalabergsskolan i Uddevalla 

kommun (BUN 2020/00170) 

2020-01-29 – Begäran om 

yttrande inkommen 

2020-02-11 Svar skickas   
2020-02-28 – begäran om 

komplettering 

2020-04-07- Beslut om 

föreläggande – Svar senast 31 

augusti  

2020-03-04 – komplettering 

skickas  

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  

Övriga myndigheter  
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2020:2273 - Begäran om 

yttrande avseende undantag från skolplikten 

m.m. i Uddevalla kommun (BUN 

2020/00336) 

 2020-03-06 – Begäran 

inkommen  

2020-03-18 handlingar skickade  

Skolinspektionens granskning av 

gymnasieskolors distansundervisning TF 

programmet (BUN 2020/00520) 

2020-04-29 Tjänsteanteckning 

efter intervju 

2020-04-21 Informationsbrev 

2020-05-06 Återkoppling efter 

Skolinspektionens granskning av 

gymnasieskolans 

distansundervisning  
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2020-06-02 Dnr BUN 2020/00028 

 

 

 

Pågående ärenden – myndigheter 2019 

Skolinspektionen enskilda elever 
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

Skolinspektionen 2019:6949 Anmälan 

avseende Sommarhemsskolan F-6 i 

Uddevalla kommun (BUN 2019/01022) 

2019-09-11– Beslut från 

Skolinspektionen att överlämna 

anmälan avseende 

Sommarhemskolan till 

Uddevalla kommun 

2020-04-08 – Beslut att avsluta 

ärendet 

2019-09-24 – Svar skickas till 

anmälare samt till 

Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:6534 Begäran om 

yttrande med anledning av anmälan avseende 

Forshällaskolan (BUN 2019/01032) 

2019-09-12 – Begäran om 

yttrande med anledning av 

anmälan avseende 

Forshällaskolan 

2020-03-30 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2019-10-01 – Yttrande med BJ 

skickas till Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:8429 Beslut att 

överlämna anmälan mot Parkens förskola till 

Uddevalla kommun (BUN 2019/01171) 

2019-10-23 – Beslut från 

Skolinspektionen att överlämna 

anmälan till Uddevalla kommun 

2020-01-21 – Uppföljning av 

skolinspektionens beslut – 

ärendet avslutas  

2019-12-05 – Yttrande med BJ 

skickas till anmälare och 

skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:8616 Beslut att 

överlämna anmälan mot Ljungskileskolan 4-6 

2019-11-26 – Beslut från 

Skolinspektionen att överlämna 

2020-03-25 – Beslut att avsluta 

ärendet  

2020-01-20 – Komplettering 

inskickad  

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 
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till Uddevalla kommun (BUN 2019/01237) anmälan till Uddevalla kommun 

2019-12-13 – Yttrande med BJ 

skickas till anmälare och 

skolinspektionen 

2020-01-15 – Begäran om 

komplettering 

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

    

Övriga myndigheter  
Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling 

    

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr BUN 2020/00015  4 

Information - Ordförande 2020-06-11 

 

1. Ordföranden informerar  

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-05-22 Dnr BUN 2020/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2020-06-11 

 

1. Ordförande informerar  
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr BUN 2020/00055  5 

Skolplacering inför läsåret 2020/2021  

Sammanfattning 

Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering inför läsåret 2020–2021 utifrån den 

information som fanns i april - maj 2020. 

 

I årets skolplaceringsprocess tillämpades samma administrativa rutiner som närmast 

föregående läsår. Förslag till skolplacering anvisades. De vårdnadshavare som 

accepterade förslaget behöver inte besvara förslaget. Möjlighet gavs att lämna ansökan 

till annan skola i mån av plats på önskad skola. 

 

Antalet aktiva ansökningar är i samma storleksordning som föregående år. Berörda 

elever har ökat något i antal, 1253 elever i år jämfört med 1214 föregående år. Vid årets 

skolplacering kan vi se att antalet tillgodosedda placeringar på kommunala skolor har 

ökat, 40 % i år jämfört med 35 % föregående år. 

Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål har ökat en procentenhet från föregående år 

och kan i år beräknas till 96 %. I likhet med föregående år har merparten av 

vårdnadshavarna valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-05-18 

Rapport om skolplacering inför läsåret 2020-2021 

Bilaga till Rapport om skolplacering inför läsåret 2020-2021 – Statistik  

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden § 180 2015-12-17 

Beslut om förändrat upptagningsområde för Ramnerödsskolan samt justering av 

upptagningsområde Hovhultsskolan och Dalabergsskolan BUN 2018/1115 

Beslut om förändrat upptagningsområde för Herrestadsskolan F-3, Herrestadsskolan 4-6 

samt Norgårdenskolan F-6 BUN 2018/1117    

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2020-2021 med bilaga    

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(2) 

2020-05-18 Dnr BUN 2020/055 

  

 

Handläggare 

Utredare Linn Boman 

Telefon 0522-69 71 06 

linn.boman@uddevalla.se  

 

Skolplacering inför läsåret 2020–2021  

Sammanfattning 

Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering inför läsåret 2020–2021 utifrån den 

information som fanns i april - maj 2020. 

 

I årets skolplaceringsprocess tillämpades samma administrativa rutiner som närmast 

föregående läsår. Förslag till skolplacering anvisades. De vårdnadshavare som 

accepterade förslaget behöver inte besvara förslaget. Möjlighet gavs att lämna ansökan 

till annan skola i mån av plats på önskad skola. 

 

Antalet aktiva ansökningar är i samma storleksordning som föregående år. Berörda 

elever har ökat något i antal, 1253 elever i år jämfört med 1214 föregående år. Vid årets 

skolplacering kan vi se att antalet tillgodosedda placeringar på kommunala skolor har 

ökat, 40 % i år jämfört med 35 % föregående år. 

Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål har ökat en procentenhet från föregående år 

och kan i år beräknas till 96 %. I likhet med föregående år har merparten av 

vårdnadshavarna valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-05-18 

Rapport om skolplacering inför läsåret 2020-2021 

Bilaga till Rapport om skolplacering inför läsåret 2020-2021 – Statistik  

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden § 180 2015-12-17 

Beslut om förändrat upptagningsområde för Ramnerödsskolan samt justering av 

upptagningsområde Hovhultsskolan och Dalabergsskolan BUN 2018/1115 

Beslut om förändrat upptagningsområde för Herrestadsskolan F-3, Herrestadsskolan 4-6 

samt Norgårdenskolan F-6 BUN 2018/1117    

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2020-2021 med bilaga    

  

 

Staffan Lindroos Helena Kleveros 

Förvaltningschef Enhetschef  



 Tjänsteskrivelse  
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2020-05-18 Dnr BUN 2020/055 

  

 

 

 

 
Expediera till  
Barn och utbildningsnämnden 

Grundskolans rektorer 

Grundskolans samverkansgrupp 

Grundskoleadministrationen 

Björn Nystén 

Anna Kern 

Tony Andersson  

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
 

1(7) 

2020-05-18 Dnr BUN 2020/055 
 

  
 

Handläggare 
Utredare Linn Boman 
Handläggare Christel Bjurström 
Telefon 0522-69 71 06 
Linn.boman@uddevalla.se 

 

 

Rapport om skolplacering inför läsåret 2020–2021 
Resultatet från årets skolplaceringsprocess redovisas enligt samma principer som tidigare år. 
För processen finns ej beslutade politiska mätvärden. Vid jämförelser mot tidigare år kommer 
föregående år att redovisas inom parantes. 
I likhet med de fyra föregående åren har vårdnadshavare vid årets skolplaceringsprocess fått 
förslag till skolplacering. Då placeringen accepterades behövde de ej ge respons på förslaget. 
Merparten av vårdnadshavarna har valt att acceptera den skolplacering som föreslagits, i år i 
något högre grad än föregående år. I likhet med föregående års process innehöll 
placeringsbesluten information kring överklagande i de fall då placering ej kunde ske enligt 
inlämnat önskemål.  
Vid årets skolplaceringsprocess kan vi se en ökning av beviljade ansökningar till de kommunala 
skolorna jämfört med föregående år. I år beviljades 40 % (35%) av inlämnade ansökningar till 
kommunala skolor. Totalt lämnades 179 (217) aktiva ansökningar om annan skola. Av dessa 
ansökningar kunde 72 elever få placering enligt inlämnat önskemål om kommunal skola. 
Tillgodosedda förstahandsönskemål är i år 96% (95%). I uträkningen av tillgodosedda 
förstahandsönskemål ingår antalet placerade elever på fristående skolor. 
 

Beskrivning av årets process  
 
September 2019: 
Detaljerad kartläggning av elevunderlag och skolors kapacitet inför skolplaceringsprocessen 
2020–2021 påbörjas på arbetsmöte med grundskolans rektorsgrupp. 
 
Oktober 2019: 
Information skickades ut till berörda vårdnadshavare om nytt skolområde för Norgårdenskolan 
F-6 samt Källdalskolan F-3. Karta över de nya skolområdena publicerades på Uddevalla 
kommuns hemsida 2019-12-02.     
Justering av dessa två skolområden behövde genomföras då området för nuvarande 
Herrestadsskolan under de senaste åren haft för högt elevantal i förhållande till sin 
lokalkapacitet samt att nya bostadsområden dessutom byggs och planeras. För att 
Källdalsskolan ska ha möjlighet att kunna bemöta inflyttande vårdnadshavares önskemål 
framöver bygger beslutet om förändrade skolområden på en femårsprognos fram till och med 
år 2024. Synpunkter samt missnöje har inkommit angående dessa förändringar. Främst 
grundar sig missnöjet i att syskon i vissa fall fått placering på olika skolor. 
 
December 2019:  
Informationsbrev skickades ut till alla berörda angående situationen med brist på platser. I 
brevet beskrivs även det begränsade utrymmet att tillmötesgå ansökningar till andra skolor. 
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Januari 2020:  
Förslag till skolplacering skickades ut. De som var nöjda med förslaget behövde inte besvara 
eller acceptera förslaget. De som ville ansöka om plats på en eller fler andra skolor, även 
fristående skolor, kunde göra det. De skolor man ansökte till tog emot sökande i mån av plats. 
Urvalsprincip var den relativa närhetsprincipen och en förklaring till hur man beräknar den 
relativa närhetsprincipen publicerades på hemsidan.  
Korta beskrivningar av skolplaceringsprocessen på fyra språk bifogades till vårdnadshavare för 
sexåringar. I beskrivningen gavs information om att hemsidans texter kan översättas till alla 
språk genom att använda Google Translate. 
På grundskolans hemsida finns en jämförelsetjänst där vårdnadshavare kan göra jämförelse 
inom Uddevalla kommuns skolor och även jämföra valda skolor mot rikets genomsnitt. 
  
Kontaktcenter och Mötesplatserna har vid årets skolplaceringsprocess varit till stor hjälp när 
det gäller att hjälpa vårdnadshavare att lämna in ansökningar samt att hjälpa till med 
förståelse av utskickat material.  
Telefon och mejlsupport till vårdnadshavare sköttes även i år av en mindre grupp 
administratörer/handläggare. Representanter från kommunens friskolor bjöds in vid 
antagningsarbetet.  

 
Nytt för i år är att samtliga av Uddevallas fristående grundskolor nu nyttjar Uddevalla 
kommuns e-tjänst, vilket underlättat hela processen från ansökan till placering och säkerställt 
att inga dubbelplaceringar kunnat ske. Att ha den typen av samverkan nämns i betänkandet 
SOU 2020:28 “En mer likvärdig skola- minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning” 
som en framgångsfaktor för en säker och effektiv hantering av skolplaceringsprocessen. 
Arbetssättet upplevdes positivt av både administrationsgruppen och rektorsgruppen även i år 
och uppsatta tidsgränser kunde hållas. Sedan tidigare år har vårdnadshavare kunnat logga in i 
e-tjänsten via mobilt bank-id vilket har inneburit det i stort sett inte förekommer frågor 
gällande just inloggning längre. 
 
Februari 2020:  
De avståndsmätningar som skolskjutshandläggare inom grundskolan utför för bedömning av 
relativ närhetsprincip har vid årets process ökat för både förskoleklass och årskurs 7. Man 
mäter och bedömer acceptabel skolväg vilket är tidskrävande. 
 
Slutliga skolplaceringar meddelades i slutet av februari tillsammans med information om att 
möjlighet finns att lämna in bytesansökan från det att man fått placeringsbeslutet och därefter 
fortlöpande under läsåret.  
Två olika placeringsbeslut används. I de fall då placering ej kunde ske enligt inlämnat önskemål 
innehöll placeringsbesluten även information kring överklagande. Förändringen med 
besvärshänvisning tydliggör överklagandemöjligheten för den enskilde. 
  
Mars 2020:  
Normal process för byte av skola kunde påbörjas tidigare än de föregående åren.
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Analys av statistiken 
 

1. Antagningen till skolorna 
 

Förskoleklass (F-klass):  
Samtliga skolor med sökande från annat skolområde kunde i år ta emot en eller flera elever.  
Avståndsmätningar av acceptabel skolväg för bedömning av relativ närhetsprincip har ökat 
detta år. Föregående år gjordes avståndsmätningar för fyra av kommunens F-6 skolor. Detta år 
gjordes avståndsmätningar på följande sju F-6 skolor: Forshällaskolan, Ljungskileskolan F-3, 
Norrskolan, Sandersdalsskolan, Unnerödsskolan, Sommarhemsskolan F-6 samt Källdalskolan. 
En orsak till ökat antal avståndsmätningar är att fler skolor hade möjlighet att ta emot elever 
utanför sina respektive skolområden i år. 
 
Årskurs 6: 
Inför hösten 2020 är det endast elever från två skolor (3): Sandersdalsskolan (F-5) och 
Unnerödsskolan (F-5) som hade ett obligatoriskt skolbyte till årskurs 6 att ta ställning till. 
Samtliga elever föreslogs placering till Västerskolan. Till skillnad från föregående år så kommer 
Dalabergsskolan omfatta även årskurs 6 from hösten 2020.   
 
Årskurs 7:  
I likhet med föregående år är Västerskolan den skolenheten med flest förstahandssökande av 
de kommunala 7–9 skolorna. Till skillnad från föregående år kunde skolan inte ta emot 
samtliga förstahandssökande. Av 15 förstahandssökande kunde 4 elever tas emot. Att det var 
få antal platser till Västerskolan årskurs 7 beror på att antagningen till största del sker inför 
årskurs 6.  
 
Antalet avståndsmätningar har i år ökat på 7–9 skolorna. Förutom till Västerskolan gjordes 
avståndsmätningar för Norgårdenskolan 7–9 och Sommarhemsskolan 7–9. 
Sommarhemsskolan 7–9 kunde ta emot 8 av 14 av sina förstahandssökanden, sex ansökningar 
avslogs. Norrgårdenskolan 7–9 hade sex förstahandssökanden och kunde ta emot fyra av 
dessa. 
 

2. Sökvägar 
 
Sökande till skolor: 
Total sett lämnades 293 ansökningar in om annan skola i år via kommunens system 
(ansökningar i första till femte hand). I antalet är även samtliga ansökningar till de fristående 
enheterna som lämnades in via kommunens e-tjänst medräknade. Här känner vi t ex till att 
samtliga friskolor uppmanar vårdnadshavare att lämna ansökan via e-tjänsten så vi ser inte en 
trend i att minskat antal ansökningar beror på att ansökningar går direkt till de fristående 
enheterna. I första hand tror vi att minskningarna av ansökningar beror på en medvetenhet 
bland vårdnadshavarna om platsbrist. Ett tecken på detta är att man ringer till handläggare och 
frågar om det är någon idé att lämna in ansökan. Handläggarna informerar då om läget i enligt 
med informationen på hemsidan och uppmuntrar alltid vårdnadshavare att lämna in ansökan 
utifrån familjens önskemål. Information om nya upptagningsområden i riktad information till 
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berörda vårdnadshavare så tidigt som möjligt ger möjlighet att förklara och ge svar på frågor 
innan själva ansökningsprocessen startar.  

 

  
 
Förskoleklass:  
Källdalsskolan, Sommarhemsskolan F-6, Forshällaskolan samt Norrskolan är de kommunala 
skolorna som till förskoleklass har kunnat erbjuda flest platser till elever från andra områden. 
Antal tillgodosedda önskemål: Källdalsskolan 13 av 17, Sommarhemsskolan F-6 12 av 12, 
Forshällaskolan 9 av 9 samt Norrskolan 9 av 15.   
I förskoleklass på Fridaskolan kommer flest elever från Äsperödsskolans område (19). Övriga 
områden tillhör Dalabergsskolan (5), Ramnerödsskolan F-2 (7) Forshällaskolan (2), Lane Ryrs 
skola (1), Sommarhemsskolan F-6 (3), Hovhultsskolan (5), Norrskolan (4), Sandersdalskolan (1) 
samt Norgården F-6 (1).  
För elever antagna på Hällebergsskolan kommer samtliga elever från Ljungskileskolans 
område. 
Stenbackeskolan tar i likhet med föregående års skolplaceringsprocess främst emot elever till 
förskoleklass. Av dessa kommer flest elever från Äsperödsskolans område (5) samt från 
Dalabergskolans område (4).  Övriga områden tillhör Norrskolan (1), Unnerödsskolan (2), 
Sommarhemsskolan F-6 (1), Ramnerödsskolan F-2 (1), Sandersdalskolan (1) samt Källdalskolan 
(1). 
 
Årskurs 6:  
Majoriteten av platserna på Västerskolan fylldes i likhet med förgående år med elever som 
hade anvisad plats dit.  
 
Årskurs 7: 
Vid årets skolplaceringsprocess är Sommarhemsskolan 7–9 den skola som kan ta emot flest 
elever från andra områden (8). Eleverna som antagits till Sommarhemsskolan 7–9 kommer från 
Ramnerödsskolans område (4), Linneaskolans område (3) samt Västerskolans område (1). 
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Fridaskolan tar i årskurs 7 emot 18 elever. Dessa elever kommer från Ramnerödsskolans 
område (11), Linneaskolans område (2) och Sommarhemsskolan 7–9 område (5). 
Stenbackeskolan tar emot två elever, båda från Ramnerödsskolans område. 
 

3. Ansökningar från skolor: 
 
Förskoleklass: 
Flest antal ansökningar till annan skola för förskoleklass lämnades från Äsperöd 47 (44) samt 
Ramnerödsskolan F-2 30 (21).  Antalet sökande från Äsperödsskolan F-6 följer samma mönster 
som de senaste åren och kan delvis förklaras av att en fristående skola finns i närheten, dit 
drygt hälften av ansökningarna från Äsperödsskolan är riktade. Även Dalabergsskolan 23 (51), 
tillhör de skolor med flest ansökningar till annan skola. Andra skolor med ansökningar från 
reserverade platser är Hovhultskolan, Norgårdenskolan F-6 och Unnerödsskolan med 18 
ansökningar vardera.   
 
Årskurs 6: 
Inför årskurs 6 har 4 (4) ansökningar till annan skola lämnats från Västerskolan. Av dessa kunde 
3 tillgodoses: 1 till Stenbackeskolan, 1 till Fridaskolan samt 1 till Norgårdenskolan. Elev som fick 
avslag hade sökt Källdalsskolan åk 6. Plats fanns inte men då elevens folkbokföringsadress 
tillhörde Norgårdens skolområde kontaktades vårdnadshavarna och eleven erbjöds istället 
skolplacering på Norgårdenskolan, vilket accepterades.  
 
 
Årskurs 7: 
Flest ansökningar till annan skola inför årskurs 7 lämnades från Ramnerödsskolan 69 (56), en 
ökning jämfört med föregående läsår. Handläggarna meddelar trots detta att de inte har tagit 
emot samtal från bekymrade vårdnadshavarna i samma utsträckning som föregående år. 
Övriga ansökningar från skolor fördelar sig enligt följande: Linnéaskolan 9 (12), 
Sommarhemsskolan 7-9 8 (7) samt Norgårdenskolan 7-9 5 (3). 
 
  
 

4. Vårdnadshavare som inte är nöjda 
 

A) Särskild hänsyn ur ett elevhälsoperspektiv 
 
Inför varje års skolplaceringsprocess ombeds avlämnande rektorer och förskolechefer att se 
över om det finns barn/elever där särskild hänsyn behöver tas inför ny skolplacering. Underlag 
inhämtas från elevhälsa och rektorer/förskolechefer. Verksamhetschefen fattar beslut och 
skolplacering erbjuds utanför skolplaceringsprocessen.  
Även mottagandeansvarig tillika samordnare för särskolan är involverad i 
skolplaceringsprocessen då en elev kan ha rätt att läsa enligt grundsärskolans läroplan istället 
för enligt grundskolans. Samordnare för särskolan ansvarar för de utredningar som ligger till 
grund för beslut. Beslut om mottagande i särskola fattas av mottagandeansvarig för särskola. 
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I år har 8 (7) ärenden gällande särskild hänsyn inkommit. I fyra av dessa fall har placeringen 
ändrats. En av dessa beviljade placeringar avser till förskoleklass och tre till årskurs 7. De fyra 
ärenden som inte beviljades saknade elevhälsoperspektiv.  
 

B) Vårdnadshavare som är missnöjda efter slutligt besked om skolplacering 
 

Vid årets skolplaceringsprocess följdes samma riktlinjer som föregående år. Det vill säga att 
vårdnadshavare fått förslag till skolplacering. Då placeringen accepterades behövde de ej ge 
respons på förslaget. Det medför stor osäkerhet om i vilken utsträckning vårdnadshavare är 
nöjda eller missnöjda.  
De vanligaste synpunkterna som nådde oss i årets hantering handlar om att syskonförtur inte 
tillämpas samt att man önskar samma skolplacering som andra barn ur nuvarande 
förskolegrupp. I år var detta vanliga synpunkter, i första hand i samband med 
upptagningsområdet till Källdalsskolan och främst innan placeringsarbetet var färdigt. I och 
med att det fanns visst utrymme att ta emot sökande till Källdalsskolan så kunde flertalet ändå 
få plats enligt önskemål under processens gång. 
I maj 2020 har två beslut överklagats till Förvaltningsrätten. Dom har meddelats i ett av fallen 
och där har Förvaltningsrätten avslagit överklagandet.  
Förra året överklagades tre beslut. Dom gällande dessa ärenden meddelades under juni månad 
2019. Samtliga tre överklagningar som lämnades in förra året avslogs i Förvaltningsrätten.   
 

 
Sammanfattning 
 
• 72 elever fick sina inlämnade önskemål om annan kommunal skola tillgodosedda, vilket 
motsvarar 40 % av inlämnade ansökningar. Det är ett bättre resultat än föregående år då 35 % 
av inlämnade ansökningar kunde beviljas. Rörligheten mellan skolor fortsätter att öka något. 
Ett tecken på att rörligheten ökat något är att i år kunde samtliga skolor med sökande från 
annat skolområde ta emot en eller flera elever.  
 
• Skolplacering i grundskolan ska enligt skollagen i första hand utgå från vårdnadshavares 
önskemål. Flera av de kommunala skolorna har under en längre period haft fullt i en del av 
årskurserna. För att ge vårdnadshavarna reella valmöjligheter krävs åtgärder. Åtgärder som 
gjorts efter kartläggning av elevunderlaget på skolplatser i Norr/Väster är Ramnerödsskolan, 
vilket kommer utgöra ett tillskott med 315 platser i årskurs F-6 när den är färdigställd. 
Forshällaskolan har inför höstterminsstarten fått lokaltillskott med utrymme för ytterligare en 
förskoleklass. Källdalsskolan öppnar i augusti-20 och fylls då, förutom med de blivande 
förskoleklasseleverna, med elever från Herrestadsskolans nuvarande årskurs F-5.  
 
• Elevens folkbokföringsadress blir viktig i en situation där få valmöjligheter kan erbjudas. 
Under årets pågående skolplaceringsprocess har 9 (0) adressändringar inkommit, vi ser 
återigen en ökning. Samtliga resulterade i ändring av föreslagen skola efter kontroll mot 
Skatteverket.  
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• Antalet platser efter förra årets skolplaceringsprocess påverkar fortfarande läget för t. ex. 
inflyttande familjer. För skolor som fick fullt i klasser inför höstterminsstarten 2019 har läget 
kvarstått och elever behöver anvisas annan skola än den de tillhör om man ser till skolområde. 
Problemet finns främst fortfarande i områden tillhörande Ljungskileskolan, Äsperödsskolan, 
Sommarhemsskolan, Norrskolan och Bokenässkolan men även till viss mån Källdalsskolans 
område.     
 
• Kan elever inte erbjudas plats på en skola nära hemmet vid inflytt samt om bytesansökan 
gjorts på grund av ändrad folkbokföringsadress blir de anvisade en skola. Dessa beslut innebär 
ofta även beviljande av skolskjuts. Antalet anvisningar ökar inte i samma takt som tidigare, 
men både för F-6 skolor samt för 7–9 skolor är det fortsatt ett ansträngt läge. Beläggningen på 
varje skola följs noggrannt.  
För 7–9 skolorna är det främst ont om platser i åk 7 men det gäller även i viss mån i årskurs 8-
9.  
 

 Antal överklagningar som lämnats till Förvaltningsrätten i skolplaceringsprocessen var i år 2 
(3).  När det gäller inflytt och byte har verksamheten fått ett första överklagande som 
lämnats till Skolväsendets överklagandenämnd i maj-20.                

   
Bilaga 
1. Bilaga med statistik Skolplacering 2020–2021 
 
 



 
 

1 
 

  

 
Skolplaceringar inför läsåret 2020–2021 
 

Bilaga 1 statistik 

 

 

Tabell 1. Tillgodosedda förstahandsönskemål 
    

        

Status ansökan Antal elever  Andel 
  

Typ 
Antal 
elever Andel 

Placerad 1253 100% 
  

Accepterat reserverad plats 75 6,0% 

Summa 1253 100,0% 
  

Eget val 215 17,2% 

     
Reserverad plats 963 76,9% 

     
Summa 1253 100,0% 

        

        Uträkning av tillgodosedda förstahandsönskemål: 

    Antal placerade i första hand på kommunala skolor:                         72 

   Lägger till samtliga placerade på fristående:                                  87 

   Alla som accepterade/stannade på reserverad plats:                          1038 

   Summa:                                                                                                       1197 
   

    
    Antal placerade elever:                                                                             1253 

   Tillgodosedda förstahandsönskemål 96% 
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2. Aktiva ansökningar, fick placering 

Födelseår Faktisk enhet (Skolval) 
Antal  

ansökningar  
Sökt  

1:a hand  
Plac. på  
1:a alt.  

Sökt  
2:a hand  

Plac. på  
2:a alt. 

Sökt  
3:e hand 

Plac. 
på  

3:e alt. 

2007 Linnéaskolan 2 0 0 0 0 2 0 

2007 Norgårdenskolan 7-9 11 4 0 3 0 3 0 

2007 Ramnerödsskolan 1 0 0 1 0 0 0 

2007 Sommarhemsskolan 7-9 17 12 7 4 0 0 0 

2007 Västerskolan 6-7 22 15 4 4 1 3 0 

2008 Källdalsskolan 4-6 2 1 0 0 0 0 0 

2008 Norgårdenskolan 7-9 1 0 0 1 0 0 0 

2008 Norgårdenskolan F-6 1 1 0 0 0 0 0 

2008 Sommarhemsskolan 7-9 1 1 0 0 0 0 0 

2014 Äsperödsskolan F-6 2 1 1 1 0 0 0 

2014 Bokenäs Skola 2 1 1 0 0 0 0 

2014 Dalabergsskolan 2 2 2 0 0 0 0 

2014 Forshällaskolan 10 10 10 0 0 0 0 

2014 Hogstorps Skola 2 1 1 0 0 0 0 

2014 Källdalsskolan F-3 19 16 10 3 0 0 0 

2014 Lane Ryrs Skola 1 0 0 1 0 0 0 

2014 Ljungskileskolan F-3 1 1 1 0 0 0 0 

2014 Norgårdenskolan F-6 5 3 3 0 0 1 0 

2014 Norrskolan 30 16 9 11 0 1 0 

2014 Ramnerödsskolan F-2 2 0 0 0 0 1 0 

2014 Sandersdalsskolan 9 3 3 4 1 2 0 

2014 Sommarhemsskolan F-6 19 12 12 5 1 1 0 

2014 Unnerödsskolan 17 15 8 0 0 1 0 

Total Total 179 115 72 38 3 15 0 

 
I tabellen finns ej ansökningar till fristående eller särskola. 
Fristående och särskola har andra antagningsprinciper. 
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3. Varifrån kommer elever som placerats på skolan? 
 

Födelseår Skolår Typ Reserverad enhet Skolplacering  Placerade 

2007 2020-2021 Eget val Linnéaskolan Fridaskolan 2 

2007 2020-2021 Eget val Linnéaskolan Sommarhemsskolan 7-9 3 

2007 2020-2021 Eget val Norgårdenskolan 7-9 Västerskolan 6-7 1 

2007 2020-2021 Eget val Ramnerödsskolan Fridaskolan 11 

2007 2020-2021 Eget val Ramnerödsskolan Sommarhemsskolan 7-9 4 

2007 2020-2021 Eget val Ramnerödsskolan Västerskolan 6-7 4 

2007 2020-2021 Eget val Sommarhemsskolan 7-9 Fridaskolan 5 

2014 2020-2021 Eget val Bokenäs Skola Sommarhemsskolan F-6 1 

2014 2020-2021 Eget val Dalabergsskolan Äsperödsskolan F-6 1 

2014 2020-2021 Eget val Dalabergsskolan Fridaskolan 5 

2014 2020-2021 Eget val Dalabergsskolan Norgårdenskolan F-6 1 

2014 2020-2021 Eget val Dalabergsskolan Stenbackeskolan 5 

2014 2020-2021 Eget val Dalabergsskolan Unnerödsskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Forshällaskolan Fridaskolan 2 

2014 2020-2021 Eget val Forshällaskolan Ljungskileskolan F-3 1 

2014 2020-2021 Eget val Forshällaskolan Sommarhemsskolan F-6 1 

2014 2020-2021 Eget val Hogstorps Skola Norgårdenskolan F-6 1 

2014 2020-2021 Eget val Hovhultsskolan Dalabergsskolan 2 

2014 2020-2021 Eget val Hovhultsskolan Fridaskolan 5 

2014 2020-2021 Eget val Hovhultsskolan Unnerödsskolan 2 

2014 2020-2021 Eget val Källdalsskolan F-3 Bokenäs Skola 1 

2014 2020-2021 Eget val Källdalsskolan F-3 Norgårdenskolan F-6 1 

2014 2020-2021 Eget val Källdalsskolan F-3 Stenbackeskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Lane Ryrs Skola Fridaskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Lane Ryrs Skola Sommarhemsskolan F-6 1 

2014 2020-2021 Eget val Ljungskileskolan F-3 Forshällaskolan 7 

2014 2020-2021 Eget val Ljungskileskolan F-3 Hällebergsförsamlingen/Hällebergssk 6 

2014 2020-2021 Eget val Norgårdenskolan F-6 Fridaskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Norgårdenskolan F-6 Hogstorps Skola 1 

2014 2020-2021 Eget val Norgårdenskolan F-6 Källdalsskolan F-3 10 

2014 2020-2021 Eget val Norrskolan Forshällaskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Norrskolan Fridaskolan 4 

2014 2020-2021 Eget val Norrskolan Stenbackeskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Norrskolan Unnerödsskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Ramnerödsskolan F-2 Forshällaskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Ramnerödsskolan F-2 Fridaskolan 7 

2014 2020-2021 Eget val Ramnerödsskolan F-2 Norrskolan 6 

2014 2020-2021 Eget val Ramnerödsskolan F-2 Sandersdalsskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Ramnerödsskolan F-2 Stenbackeskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Ramnerödsskolan F-2 Unnerödsskolan 2 

2014 2020-2021 Eget val Sandersdalsskolan Fridaskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Sandersdalsskolan Sandersdalsskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Sandersdalsskolan Sommarhemsskolan F-6 1 

2014 2020-2021 Eget val Sommarhemsskolan F-6 Fridaskolan 3 

2014 2020-2021 Eget val Unnerödsskolan Norrskolan 1 

2014 2020-2021 Eget val Unnerödsskolan Sandersdalsskolan 3 

2014 2020-2021 Eget val Unnerödsskolan Sommarhemsskolan F-6 2 

2014 2020-2021 Eget val Unnerödsskolan Stenbackeskolan 2 

2014 2020-2021 Eget val Äsperödsskolan F-6 Forshällaskolan 2 

2014 2020-2021 Eget val Äsperödsskolan F-6 Fridaskolan 19 

2014 2020-2021 Eget val Äsperödsskolan F-6 Norrskolan 2 

2014 2020-2021 Eget val Äsperödsskolan F-6 Sommarhemsskolan F-6 7 

2014 2020-2021 Eget val Äsperödsskolan F-6 Stenbackeskolan 5 
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2014 2020-2021 Eget val Äsperödsskolan F-6 Unnerödsskolan 2 

Total 164 

 
  

I tabellen redovisas samtliga placeringar till fristående skolor som har skett via e-tjänsten. 
 

  
 
 
4. Sökvägar, ansökningar från reserverad plats 
 

Födelseår Skolår 
Reserverad enhet  

(Skolval) 

Antal  
ansökningar  

(Skolval) Sökt enhet 
Sökt  

1:a hand 

Sökt  
2:a 

hand 
Sökt  

3:e hand 

2007 2020-2021 Linnéaskolan 1 
Externa 
grundskoleelever 1 0 0 

2007 2020-2021 Linnéaskolan 3 Fridaskolan 3 0 0 

2007 2020-2021 Linnéaskolan 1 Linnéaskolan 1 0 0 

2007 2020-2021 Linnéaskolan 3 Sommarhemsskolan 7-9 3 0 0 

2007 2020-2021 Norgårdenskolan 7-9 3 Norgårdenskolan 7-9 2 1 0 

2007 2020-2021 Norgårdenskolan 7-9 2 Västerskolan 6-7 1 1 0 

2007 2020-2021 Ramnerödsskolan 18 Fridaskolan 11 4 1 

2007 2020-2021 Ramnerödsskolan 33 Ramnerödsskolan 20 8 5 

2007 2020-2021 Ramnerödsskolan 6 Sommarhemsskolan 7-9 4 1 1 

2007 2020-2021 Ramnerödsskolan 10 Västerskolan 6-7 7 2 1 

2007 2020-2021 Sommarhemsskolan 7-9 5 Fridaskolan 5 0 0 

2007 2020-2021 Sommarhemsskolan 7-9 3 Sommarhemsskolan 7-9 2 1 0 

2007 2020-2021 Västerskolan 6-7 2 Norgårdenskolan 7-9 2 0 0 

2008 2020-2021 Ramnerödsskolan 2 Ramnerödsskolan 1 1 0 

2008 2020-2021 Västerskolan 6-7 2 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2008 2020-2021 Västerskolan 6-7 3 Västerskolan 6-7 3 0 0 

2014 2020-2021 Äsperödsskolan F-6 2 Forshällaskolan 2 0 0 

2014 2020-2021 Äsperödsskolan F-6 25 Fridaskolan 18 4 1 

2014 2020-2021 Äsperödsskolan F-6 5 Norrskolan 2 2 1 

2014 2020-2021 Äsperödsskolan F-6 8 Sommarhemsskolan F-6 7 1 0 

2014 2020-2021 Äsperödsskolan F-6 5 Stenbackeskolan 5 0 0 

2014 2020-2021 Äsperödsskolan F-6 2 Unnerödsskolan 2 0 0 

2014 2020-2021 Bokenäs Skola 1 Sommarhemsskolan F-6 1 0 0 

2014 2020-2021 Dalabergsskolan 2 Äsperödsskolan F-6 1 1 0 

2014 2020-2021 Dalabergsskolan 1 Dalabergsskolan 1 0 0 

2014 2020-2021 Dalabergsskolan 8 Fridaskolan 5 3 0 

2014 2020-2021 Dalabergsskolan 5 Norgårdenskolan F-6 1 1 1 

2014 2020-2021 Dalabergsskolan 6 Stenbackeskolan 4 1 1 

2014 2020-2021 Dalabergsskolan 1 Unnerödsskolan 1 0 0 

2014 2020-2021 Forshällaskolan 2 Fridaskolan 2 0 0 

2014 2020-2021 Forshällaskolan 1 Ljungskileskolan F-3 1 0 0 

2014 2020-2021 Forshällaskolan 1 Sommarhemsskolan F-6 1 0 0 

2014 2020-2021 Hogstorps Skola 2 Norgårdenskolan F-6 1 1 0 

2014 2020-2021 Hovhultsskolan 2 Dalabergsskolan 2 0 0 

2014 2020-2021 Hovhultsskolan 9 Fridaskolan 5 2 1 

2014 2020-2021 Hovhultsskolan 1 Hovhultsskolan 1 0 0 

2014 2020-2021 Hovhultsskolan 6 Unnerödsskolan 2 1 1 

2014 2020-2021 Källdalsskolan F-3 1 Bokenäs Skola 1 0 0 

2014 2020-2021 Källdalsskolan F-3 1 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2014 2020-2021 Källdalsskolan F-3 1 Stenbackeskolan 1 0 0 

2014 2020-2021 Lane Ryrs Skola 1 Fridaskolan 1 0 0 
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2014 2020-2021 Lane Ryrs Skola 1 Sommarhemsskolan F-6 1 0 0 

2014 2020-2021 Ljungskileskolan F-3 7 Forshällaskolan 7 0 0 

2014 2020-2021 Ljungskileskolan F-3 6 Hällebergsskolan 6 0 0 

2014 2020-2021 Norgårdenskolan F-6 2 Fridaskolan 1 1 0 

2014 2020-2021 Norgårdenskolan F-6 1 Hogstorps Skola 1 0 0 

2014 2020-2021 Norgårdenskolan F-6 12 Källdalsskolan F-3 12 0 0 

2014 2020-2021 Norgårdenskolan F-6 1 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2014 2020-2021 Norgårdenskolan F-6 1 Norrskolan 1 0 0 

2014 2020-2021 Norgårdenskolan F-6 1 Sommarhemsskolan F-6 1 0 0 

2014 2020-2021 Norrskolan 1 Forshällaskolan 1 0 0 

2014 2020-2021 Norrskolan 4 Fridaskolan 4 0 0 

2014 2020-2021 Norrskolan 1 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2014 2020-2021 Norrskolan 1 Stenbackeskolan 1 0 0 

2014 2020-2021 Norrskolan 1 Unnerödsskolan 1 0 0 

2014 2020-2021 Ramnerödsskolan F-2 2 Forshällaskolan 1 1 0 

2014 2020-2021 Ramnerödsskolan F-2 12 Fridaskolan 7 3 2 

2014 2020-2021 Ramnerödsskolan F-2 7 Norrskolan 7 0 0 

2014 2020-2021 Ramnerödsskolan F-2 4 Ramnerödsskolan F-2 4 0 0 

2014 2020-2021 Ramnerödsskolan F-2 2 Sandersdalsskolan 1 1 0 

2014 2020-2021 Ramnerödsskolan F-2 1 Stenbackeskolan 1 0 0 

2014 2020-2021 Ramnerödsskolan F-2 2 Unnerödsskolan 2 0 0 

2014 2020-2021 Sandersdalsskolan 1 Fridaskolan 1 0 0 

2014 2020-2021 Sandersdalsskolan 4 Sandersdalsskolan 3 1 0 

2014 2020-2021 Sandersdalsskolan 1 Sommarhemsskolan F-6 1 0 0 

2014 2020-2021 Sommarhemsskolan F-6 3 Fridaskolan 3 0 0 

2014 2020-2021 Unnerödsskolan 2 Norrskolan 1 1 0 

2014 2020-2021 Unnerödsskolan 6 Sandersdalsskolan 3 1 1 

2014 2020-2021 Unnerödsskolan 5 Sommarhemsskolan F-6 2 2 1 

2014 2020-2021 Unnerödsskolan 4 Stenbackeskolan 2 2 0 

2014 2020-2021 Unnerödsskolan 1 Unnerödsskolan 1 0 0 

Total Total Total 293 Total 215 49 18 

 
I tabellen redovisas samtliga ansökningar till fristående skolor som har skett via e-tjänsten. 











 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2015-12-17 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 180 Dnr BUN 2015/00838  

Placering i grundskola - justerade administrativ rutiner 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har tidigare fattat beslut om grundskolans organisation, 

skolval och anvisning av skola. Med hänsyn till att förutsättningarna förändrats sedan 

dessa beslut fattades finns anledning att justera de administrativa rutinerna.         

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden § 118 2011-06-17 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden § 214 2011-12-15 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden § 96 2014-08-21 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2015-12-08           

Yrkanden 

Magnus Jacobsson (KD), Karin Ljungström (L), Ingela Ruther (M), Camilla Olsson (C) 

och Majvor Abdon (UP): bifall till förslaget i handlingarna.    

           

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar att följande principer ska gälla inför läsåret 

2016/2017  

  

att upptagningsområde ska finnas för samtliga grundskolor 

  

att skola anvisas utifrån upptagningsområde 

  

att samtliga elever i en klass anvisas samma skola inför årskurs 7 

  

att vårdnadshavare får lämna önskemål om annan skola än den anvisade  

  

att önskemålet om annan skola än den anvisade beaktas utifrån relativ närhet enligt 

skollagen i mån av plats på önskad skola 

  

att annan skola anvisas om elev som bor i en skolas upptagningsområde inte kan 

anvisas plats på skolan vid placering under pågående läsår samt 

  

att skolskjutsreglerna är oförändrade        



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2015-12-17 

 

 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 

Forts. § 180 

 

Protokollsanteckning 

Ledamöterna från (KD)-gruppen, (M)-gruppen, (L)-gruppen och (C)-gruppen noterar 

till protokollet att: 

 

Vi anser att de nya reglerna bör utvärderas inom ett par år för att se vad det har fått för 

konsekvenser för föräldrarna och barnen. Vi anser också att det är viktigt att det på ett 

tydligt sätt (enkel svenska) framgår att föräldrar har rätt att önska annan skola än den 

som man får anvisad samt att skolskjutsreglerna på sikt ses över så att elever får 

möjlighet att önska en annan skola än den som är i närområdet. Ytterligare så anser vi 

att kommunen måste samarbeta med de fristående skolorna för att på ett bra sätt kunna 

lösa den elevökning som just nu pågår.  

 

Magnus Jacobsson (KD)                                       Ingela Ruthner (M) 

 

Karin Ljungström (L)                                              Camilla Olsson (C) 

 

Martin Pettersson (SD) tillstyrker ovanstående protokollsanteckning  

 

    
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2015-12-22 

Cecilia Sandberg (S), Erdin Pirqe (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2015-12-23 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2016-01-05 

Grundskolekontoret  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr BUN 2020/00682  6 

Uppföljning internkontrollplan 2020, Delrapport juni 

Sammanfattning 

Det primära syftet med internkontroll är att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 

Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och 

tjänstemännen.  

 

I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 

och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information 

om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy, 

reglementen med mera tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller förstörelse 

av kommunens tillgångar.     

 

I juni presenteras en delrapport med ett urval av internkontrollplanens punkter för barn 

och utbildningsnämnden. Alla kontrollpunkter rapporteras årligen till nämnden i 

december.  

 

Delrapporten av uppföljningen av internkontrollplanen för 2020 tar upp följande 

punkter: 

  1. Granskning av upphandling 

  4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet  

  6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  

  7. Barnomsorg enligt behov/skollag 

  9. Elevers resultatutveckling 

 11. Målinriktat arbete mot diskriminering/kränkning 

 13. Lönetillägg 

 

Av uppföljningen framgår att avvikelserna är på en liknande nivå som tidigare för flera 

av punkterna. Avvikelser finns inom ett flertal av de kontrollerade områdena. För det 

mesta av det granskade materialet är kontrollen god. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning Internkontrollplan 2019, Delrapport juni 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna delrapporten av uppföljning av internkontrollplan 2020 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Handläggare 

Controller Thomas Davidsson 

Telefon 0522-69 70 14 
thomas.davidsson@uddevalla.se 

 

Uppföljning internkontrollplan 2020, Delrapport juni 

Sammanfattning 

Det primära syftet med internkontroll är att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 

Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och 

tjänstemännen.  

 

I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 

och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information 

om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy, 

reglementen med mera tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller förstörelse 

av kommunens tillgångar.     

 

I juni presenteras en delrapport med ett urval av internkontrollplanens punkter för barn 

och utbildningsnämnden. Alla kontrollpunkter rapporteras årligen till nämnden i 

december.  

 

Delrapporten av uppföljningen av internkontrollplanen för 2020 tar upp följande 

punkter: 

  1. Granskning av upphandling 

  4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet  

  6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  

  7. Barnomsorg enligt behov/skollag 

  9. Elevers resultatutveckling 

 11. Målinriktat arbete mot diskriminering/kränkning 

 13. Lönetillägg 

 

Av uppföljningen framgår att avvikelserna är på en liknande nivå som tidigare för flera 

av punkterna. Avvikelser finns inom ett flertal av de kontrollerade områdena. För det 

mesta av det granskade materialet är kontrollen god. 

 

Beslutsunderlag 

Uppföljning Internkontrollplan 2019, Delrapport juni 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 
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2020-05-26 Dnr BUN 2020/00682 

  

 

 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna delrapporten av uppföljning av internkontrollplan 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Thomas Davidsson 

Skolchef Chefsekonom 

Expediera till 
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Handläggare   
Controller Thomas Davidsson 

 

   

Uppföljning Internkontrollplan 2020 

Delrapport juni 

 
1- Granskning av upphandling 

Uttag har gjorts ur affärssystem Raindance för att granska avtalstroheten.  

 

I rapporten görs utdrag från huvudboken på baskonto mellan 6411–6439 och enbart fakturor på totalt 

över 5 tkr har tagits med i sammanställningen. E-handeln kontrolleras genom särskild rapport. 

 

Andelen inköp av avtalade varor inom e-handeln har förbättrats med 0,5 % till 74,7 % jämfört 

med 2019. Den totala omsättningen inom e-handel har minskat med ca 840 tkr jämfört med 

samma period föregående år. Det syns en tydlig minskning av köp som läromedel, 

kontorsmateriel och livsmedel. Köp kopplat kring skolhälsovård har ökat kraftig + 63 %. 

 

Avtalstrohet enligt separat urval på leverantörsnivå visar en avtalstrohet på 89,4 %. Nivåer vid 

de två föregående kontrollerna var 90,0 % respektive 83,7 %. Avtalstroheten ligger kvar på en 

oförändrad nivå jämfört med gjord granskning 2019. 

 

Resultaten av de olika uppföljningarna ger ingen helhetsbild och utifrån nivån som denna granskning 

görs ligger resultatet på liknande nivå som vid förra granskningen. Ett led i att minska köp utanför 

avtal har gjorts genom att reducera antalet betalkort inom förvaltningen. 

 
 

4 – Kontroll av bidrag till fristående verksamhet 
 

Nämnden har en relativt stor omfattning gällande bidrag till fristående verksamhet (drygt 300 mkr). 

Beslut om bidragsbelopp tas framförallt i samband med budget men även löpande vad gäller 

tilläggsbelopp. Risk för felhantering finns då omfattningen är stor och relativt komplex i 

verksamhetssystemet Extens.  

 

Kontroll har skett av grundbelopp, tilläggsbelopp, modersmålsersättning och strukturbidrag. En 

fördjupad uppföljning har skett av tilläggsbelopp på enhetsnivå inom de olika verksamhetsområdena. 

Kontroll av att beslutade belopp överensstämmer med vad som finns i affärssystemet har genomförts 

på nytt sätt. Vid årets första kontroll finns det inga avvikelser. 
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6 – Utdrag ur belastningsregister vid anställning 

 
Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas skydd mot sexuella övergrepp 

och andra grova brott. Registerkontroll ska därför göras på personer som erbjuds anställning inom de 

verksamheter som täcks av registerkontrollen. 

Verksamheterna som omfattas är förskola, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, 

grundsärskolan och annan pedagogisk verksamhet.  Den som inte har lämnat registerutdrag får inte 

anställas. Bestämmelser om detta finns i skollagen (2010:800). Registerkontroll av personal: 2 kap. 

31–33 §. Den som inom ett år erbjuds en förnyad anställning hos samma arbetsgivare får anställas 

utan att han eller hon lämnat ett nytt registerutdrag.  

 

En ny lag om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, utfärdades under november 

2013. Den nya lagen kompletterar bestämmelserna för förskola och grundskola, genom att den ger 

rätt för arbetsgivare (men inte skyldighet) att inhämta registerutdrag vid rekrytering av personal till 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. Efter beslut av gymnasieskolans verksamhetschef omfattas 

även Gymnasieskolan numera av kontrollen. Här har inte arbetsgivaren rätt att samla in 

registerutdraget utan en notering ska ske att arbetsgivaren sett utdraget.  

 

BUN:s rekryteringsannonser har numera en informationstext om kravet om att lämna ett giltigt 

utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning, detta bör underlätta arbetet med att få in 

utdrag.  

Rutinerna för registerkontroll som man arbetar utifrån i barn- och utbildningsförvaltningen idag 

innebär att en anteckning görs i det kommungemensamma IT-verktyget Medvind, som visar på 

uppvisat och giltigt belastningsutdrag. Med andra ord arkiveras inga utdrag i personarkivet. 

 

Totalt undersöktes 30 personer, dessa valdes ut genom att det via lönesystemet (Hr+) togs fram en 

lista på samtliga nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen under perioden 2019-10-15 

tom 2020-05-11. Personerna på listan delades upp i grupper utifrån verksamhetsområde och 

anställningsform för att säkerställa att olika verksamheter och typer av anställningar inkluderades i 

kontrollen. Sedan gjordes slumpmässigt urval inom dessa grupper. Därefter kontrollerades det i 

Medvind om belastningsregister var uppvisat och om det var giltigt. 

 

Resultatet av interkontrollen visar att rutinen att registrera giltiga belastningsregisterutdrag i 

Medvind inte följs till 100 % men att avvikelserna är lägre än vid förra kontrollen. 

Diskussioner har pågått kring rutinen för granskning av belastningsregister efter förra 

internkontrollen. Där kunde vissa eventuella förbättringsområden hittas som berör hanteringen av 

information i system vid anställning. 
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7 – Barnomsorg enligt behov/skollag 

 
Vårdnadshavare har rätt till barnomsorg med hänsyn till sitt omsorgsbehov utifrån arbete 

eller studier. Rätten till allmän förskola – 525 timmar om året gäller från och med 

höstterminen det år barnet fyller tre år. De som är arbetslösa eller föräldralediga har rätt 

till 15 timmars förskola per vecka.  

 

För att säkra en kostnadseffektiv verksamhet bör kontroll ske att omsorg ges i enlighet 

med behovet och den rätt till omsorg som vårdnadshavarna har. 

 

Kontroll har skett på så sätt att uppgifter om antalet födda barn under perioden januari – 

april 2020 har tagits fram. Kontroll har sedan skett av de familjer som har syskon till de 
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nyfödda barnen och som är i åldrarna 1–12 år. Deras placeringar har gåtts igenom.  Detta 

resultat har kontrollen visat: 

 

Mellan januari – april 2020 föddes det 161 barn. Bland dessa finns 87 barn utan andra syskon. 74 av 

de födda barnen har alltså syskon. 

 

 

Det finns felaktigheter för fyra barn, av dessa är två är placerade inom fristående 

verksamheter, samt två inom kommunal verksamhet. 

 

En jämförelse med utfallet hösten 2019 samt tidigare granskningar visar att den 

kontinuerlig kontrollen av placeringar har gett resultat, då den positiva trenden fortsätter 

och antalet felaktiga placeringar fortsätter att ligga på en låg nivå.  

 

Detta visar att kontinuerlig kontroll är verksam och den bör fortgå för att rätta till 

eventuella felaktigheter.  

 

I de fall där det inte finns giltiga anledningar för placeringar kommer förskolekontoret att 

meddela ansvariga huvudmän för att rättelse ska kunna ske. 
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9 - Elevers resultatutveckling 

 
Kontrollmomentet är enligt nämndens internkontrollplan granskning av resultatsammanställning, 

analys och åtgärdsplan på huvudmannanivå. Med huvudmannanivå menas i denna granskning alla 

nivåer ovan rektor.  

 

Sedan 2015 har kontrollpunkten avseende resultatsammanställning, analys och åtgärdsplan inom 

grundskola och gymnasieskola på huvudmannanivå funnits med i nämndens internkontrollplan. 

 

Granskningen 2015 visade att det saknades fullständiga sammanställningar av gymnasieelevernas 

kunskapsresultat för föregående läsår som underlag för huvudmannens analys. Det saknades både 

inom grundskola och gymnasieskola helt eller delvis analys av orsaker till avvikelser som kan ligga 

till grund för åtgärder på huvudmannanivå. Det fanns inga specifika åtgärdsplaner på 

huvudmannanivå som en direkt konsekvens av den analys som gjorts av kunskapsresultaten. I den 

enkät som gick ut hänvisade verksamhetscheferna till att respektive rektor upprättar handlingsplan 

och arbetar med åtgärder. Det framfördes att arbetet med åtgärder ligger på respektive rektors och 

enhetens ansvar, inte huvudmannens. 

 

Granskningarna 2016 och 2017 visade i stort sett samma resultat som 2015 års granskning.  

 

2018 års granskning gjordes utifrån perspektivet styrning och ledning. En av anledningarna var en 

insikt i att granskningarna inte ledde till något förändringsarbete vilket skulle kunna antyda att 

problemet sitter i förhållningssätt, ansvarsfördelning, styrning och ledning.  

 

Granskningen gjordes med fokus grundskola. Intervjuer genomfördes på verksamhetsnivå och gav en 

djupare förståelse varför bristerna som identifierats tidigare år i denna granskning inte blivit 

avhjälpta. Följande synpunkter framkom:  

 

 Huvudmannens styrning i sig hindrar rektorer i sitt kvalitetsarbete. Rektor måste äga sitt 

systematiska kvalitetsarbete. Det ska inte finnas några prioriterade mål, uppdrag eller 

åtgärdsplaner på huvudmannanivå.  

 

 Det upplevs inte alltid som positivt att göra statistiska jämförelser mellan skolor då det finns 

en risk att den bild som presenteras blir för endimensionell och stigmatiserande.  

  

I granskningen framkom att det saknas struktur och organisation för kontinuerliga 

resultatuppföljningar på verksamhetschefsnivå. Kunskapsresultaten var inte i fokus.  

 

Slutsatser som drogs och rekommendationer som gavs var: 

 

• Analys med förhinder och brister behöver åtgärdas 

• Förväntansgapet hanteras 
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• Gemensamt arbete och dialog förbättras 

• Brott i styrkedjan åtgärdas 

• Ansvarsfördelningen klargöras 

• Problem att stöd och styrning ses som ett problem 

 

2019 års granskning fokuserade på förvaltningsledningens implementeringsarbete av ny SKA-modell 

som var en del i att komma till rätta med de problem som identifierats i tidigare granskningar.  

Granskningen slutsats var att det kontinuerliga SKA-arbetet kopplat till elevernas 

kunskapsutveckling i sin helhet inte fullt ut kommit till stånd i förvaltningsledningsgruppen. 

Förvaltningschef hade vid tidpunkten beslutad om nya arbetsformer för SKA i förvaltningsledningen. 

Inga särskilda rekommendationer gavs därmed.   

 

Granskningen 2020 avgränsas till perioden tertial 1 (1 jan till 30 april 2020). 

Underlaget som granskningen bygger på är inkomna sammanställningar, dokumenterade analyser 

och åtgärder från perioden kopplat till elevernas kunskapsresultat i grundskola och gymnasieskola, 

samt protokoll och diskussioner från förvaltningsledningsledningsmöten från samma period. 

 

Den frågeställning som granskningen bygger på är huruvida vi kan se att kontinuerliga uppföljningar 

och analyser av elevernas resultat samt åtgärdsplaner kommit till stånd på huvudmannanivå, i 

enlighet med gemensam SKA-modell.   

 

Resultat  
Uppföljningarna från respektive skolform på huvudmannanivå vittnar om att dialogerna kring 

nulägesbild av elevernas resultat, analys av vad som förklarar resultat samt åtgärder har fungerat väl 

och skapat en gemensam förståelse och samstämmighet mellan nivåerna, något som stärkt 

styrkedjan. Detta tyder på att huvudmannen kommit långt i arbetet med att få strukturerna för en 

fungerande styrkedja på plats, inte minst just genom de dialoger som förts mellan nivåerna. Detta är 

positivt.  

 

Granskning visar dock en otydlighet i skolformernas rapportering inför delårsbokslut 1 i vilka 

sammanställningar denna nulägesbild av elevernas resultat har utgått ifrån. Det saknas transparens 

vilka sammanställningar som används i rapporteringen av elevernas kunskapsresultat.  

 

De sammanställningar som för grundskolan varit aktuella att följa upp och analysera i början av 

tertial 1 är höstterminens resultat. Förvaltningens controller tar årligen fram dessa samanställningar i 

december i alla årskurser från åk 1 till 9. Grundskolans rapportering till nämnden tertial 1 borde 

således handla om att ge nämnden en nulägesbild av de senaste sammanställningarna från 

höstterminen, vilka avvikelser som identifierades, vad rektorerna sa vid resultatdialogen kopplat till 

höstterminens resultat, vilka åtgärder eller stöd som eventuellt sattes in kopplat till detta och om man 

utifrån höstterminens resultatsammanställning kan se att de åtgärder som pågått har gett någon effekt 

på resultatutvecklingen. Behöver kanske något i problem- och orsaksformuleringar ändras på, 

pågående åtgärder skruvas på, för att nämndens målsättningar ska nås? 
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Grundskolas rapportering inför tertialbokslut 1 visar dock inget som tyder på att analysen byggt på 

dessa senaste resultatsammanställningar. Den kontinuerliga uppföljningen och analysen av 

grundskoleelevernas resultatutveckling på huvudmannanivå verkar inte ha kommit till stånd, enligt 

SKA-modellens intentioner.  

 

Granskningen av gymnasieskolan tyder på än större avvikelser. Det saknas sammanställningar på 

huvudmannanivå som visar hur det gått för eleverna på IM, för eleverna i åk 1 och 2 och för 

nuvarande elever i åk 3. Den enda sammanställning nämnden, som ytterst ansvarig tar del av handlar 

om elever som redan lämnat gymnasieskolan, dvs resultat på redan avgångna elever (t.ex. andel som 

fick gymnasieexamen eller elevernas genomsnittliga betygspoäng för avgångseleverna). Detta gör 

det omöjligt för huvudmannen att följa elevernas resultatutveckling från att de lämnat åk 9 och vägen 

fram till dess att eleverna gått ut gymnasieskolan. Och det gör det omöjligt för huvudmannen att sätta 

in rätt åtgärder i rätt tid och att göra välgrundade prognoser huruvida nämndens målsättningar 

bedöms kunna nås eller inte. Detta måste fortsatt bli föremål för en ingående analys. 

 

Även om enheterna inte ingår i denna granskning visar genomläsning av dokumentationen att 

enheterna har betydligt bättre kontinuitet i sitt uppföljningsarbete av kunskapsresultaten än vad 

dokumentationen på huvudmannanivå visar. Detta gäller särskilt grundskolans enheter.  

 

Slutsatser 
Förvaltningsledningen behöver skilja mellan uppföljningstillfälle och rapporteringstillfälle i VUVIT. 

Förvaltningsledningen behöver ta tag i uppföljningsarbetet direkt när sammanställningarna är klara 

och inte vänta tills deadline på rapporteringstillfällen börjar närma sig, vilket är flera månader senare. 

Det gynnar inte bara resultatdialogerna som ska ske under perioden utan minimerar också risken att 

förvaltningsledningen går miste om flera månader i eventuellt åtgärdsarbete och stöd på 

huvudmannanivå. Att skicka material över elevernas resultatutveckling från controllerns 

sammanställning från december, utan att resultatbilden har analyserats och processats på 

huvudmannanivå under perioden leder inte till någon utveckling.  

 

Rapporteringstillfällena handlar inte bara om att ge nämnden en resultatbild av det senaste nuläget. 

Det handlar lika mycket, om inte mer, om rapportering om vilka åtgärder som vidtogs under perioden 

när eventuella avvikelser upptäcktes i samband med att sammanställningarna var klara. 

Vuxenutbildningen är ett gott exempel på när dessa processer fungerar. 

 

Förvaltningsledningens arbete ska vara framåtsyftande vilket innebär att dialoger inte kan föras kring 

samma resultatsammanställningar från läsåret 18/19 tre gånger om året. Detta var inte tanken med 

SKA-modellens intention om ”kontinuerlig uppföljning och analys av elevernas kunskapsresultat”.  

Ska resultatdialogen bli framåtskridande och drivande måste den bygga på de senaste 

sammanställningarna och utifrån dessa dra slutsatser om pågående åtgärder gett effekt eller om andra 

åtgärder måste till.  

 

Att inga resultat kan presenteras mellan elevernas slutresultat åk 9 och avgångselevernas slutliga 

resultat är en avvikelse att hantera. Förvaltningsledningen behöver ta fram underlag som gör det 
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möjlighet att följa gymnasieelevernas resultatutveckling. Huvudmannen behöver statistiska underlag 

för att kunna styra och leda gymnasieskolan mot de mål de har satt, innan det är försent, vilket det är 

om det endast finns resultat på avgångseleverna.  

 

Förvaltningsledningen behöver tydliggöra vad som ska följas upp, när uppföljningsarbetet ska ske 

och vid vilket av de tre rapporteringstillfällena uppföljningen, analysen och arbetet som därefter togs 

vid ska rapporteras. I viss mån har detta gjorts i och med förvaltningsledningens framtagna årshjul. 

Men årshjulet behöver också följas. Enligt förvaltningsledningens årshjul ska verksamhetschef på 

förvaltningsledningsmötet den 5 februari 2020 presentera höstterminens kunskapsresultat av 

Unikumbedömningar åk 1-9 samt terminsbetyg åk 6-9. Datumet ger god tid för verksamhetschef 

tillsammans med sin utvecklingsenhet att hinna studera resultaten och förbereda för eventuella 

åtgärder vid eventuella avvikelser, inför sin presentation i förvaltningsledningen och inför 

resultatdialog med rektorerna. Någon sådan presentation genomfördes inte i 

förvaltningsledningsgruppen. 

 

Även om arbetet kommit en bra bit på väg det senaste ett och ett halv åren, inte minst vad gäller 

genomförande av dialoger mellan nivåer vilket är grunden för en fungerande styrkedja, visar 

granskningen att vi ännu inte kan se någon resultatutveckling hos våra elever. 

 

Rekommendationer 
Den rekommendation som ges är att förvaltningschef ger följande uppdrag ihop med en tidsplan:  

 

Verksamhetschef för grundskola ges i uppdrag att återkomma med en plan på organisation och 

struktur för att kontinuerliga resultatuppföljningar ska komma till stånd på huvudmannanivå utifrån 

de sammanställningar som förvaltningens controller tar fram, samt hur analysen på huvudmannanivå 

kan användas som utgångspunkt i det strategiska förbättrings- och åtgärdsarbetet. Verksamhetschef 

ska också återkomma med förslag till vilka underlag och nyckeltal som ska ligga till grund för 

rapportering till nämnd inför respektive bokslut. 

 

Verksamhetschef för gymnasieskolan ges i uppdrag att återkomma med förslag till nyckeltal som gör 

det möjligt för huvudmannen att följa elevernas kunskaper från det att eleverna påbörjat sin 

utbildning inom gymnasieskolan och fyra år framåt. För detta krävs nyckeltal för IM, åk 1, åk 2 och 

åk 3. Verksamhetschef ska också återkomma med förslag till vilka underlag och nyckeltal som ska 

ligga till grund för rapportering till nämnd inför respektive bokslut. 

 

När respektive verksamhetschef har presenterat sina uppdrag och beslut har fattats ges 

kvalitetsstrateg i uppdrag att ta fram mallar för respektive rapporteringstillfälle. Utifrån vad 

verksamhetscheferna kommer fram till kan också vissa justeringar i årshjulet för rapportering och 

resultatdialog behöva göras för en mer ändamålsenlig och effektiv process kopplat till elevernas 

resultatutveckling.  
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11 Granskning av målinriktat arbete och rutiner mot 

diskriminering och kränkande behandling på enhetsnivå  

 
Det har uppmärksammats att det skiljer sig mellan enheter hur arbetet mot diskriminering och 

kränkande behandling bedrivs och dokumenteras på enhetsnivå i Uddevalla kommun. Granskningen 

omfattar all utbildningsverksamhet, kommunal pedagogisk omsorg, förskolan, grundskolan, 

grundsärskolan, fritidshem, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, Kommunal vuxenutbildning på 

grundläggande nivå och gymnasial nivå, svenska för invandare samt särskild utbildning för vuxna.   

 

Det finns en möjlig risk för att fel skulle kunna inträffa på enhetsnivå eftersom det förutsätter att 

rektorn tillsammans med personal och barn/elever har ett målinriktat (förebyggande) arbete mot 

diskriminering och kränkande behandling som bygger på att en årlig kartläggning genomförs av 

barnens och elevernas upplevda situation av diskriminering och kränkande behandling på enheten.  

 

Rektorn ska sedan vidta åtgärder som kan relateras till kartläggningen med en detaljerad planering 

för hur, när och av vem som de ska följas upp samt att det dokumenteras i den årliga planen mot 

diskriminering och kränkande behandling som ska finnas på varje enhet. I enhetens arbete ska även 

ett främjande arbete som lyfter fram positiva insatser/åtgärder som motverkar diskriminering och 

kränkande behandling finnas. Det främjande arbetet ska också dokumenteras och följas upp i den 

årliga planen mot diskriminering och kränkande behandling. En annan risk för fel som kan 

uppkomma är användandet av felaktiga rutiner för anmälan om diskriminering och kränkande 

behandling. 

 

Rättslig reglering i Skollagen (2010:800) 

Huvudmannen ska se till att varje särskild verksamhet bedriver ett målinriktat arbete för 

att motverka kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska se till att det 

genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det upprättas en plan med en översikt 

över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av 

barn och elever. Planen ska 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 ska tas in i efterföljande års plan.  

Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande 

behandling. Bestämmelser om förbud med mera mot diskriminering i samband med 

verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567). (Skollagen kap. 6 

2-9 §§). 

 

Granskningen har genomförts genom att respektive rektor/verksamhetsansvarig har 

skickat in sitt målinriktade arbete mot diskriminering och kränkande behandling samt 

planen mot diskriminering och kränkande behandling eller/dokumenten kring 

diskriminering och kränkande behandling 2019–2020 för den/de verksamheten/er som de 

ansvarar för.  
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Område som granskas 1. Kontroll att det finns en årlig plan 

mot diskriminering (D) och kränkande 

behandling (KB) 2019–2020 
 

Redovisning i planen 

2019/2020 

Plan mot 

D och KB 

2019–2020 

 

Annat dokument 

D och KB 2019–

2020 

Ej skickat in dokument 

D och KB 2019–2020 

alls 

Ped. omsorg (8st)  1  

Förskola (26st)  1 25  

Grundskola (18st)  

Fritidshem (15st) 

16 

13 

 

 

2 

2 

Grundsär (4st)  

Fritidshem (2st) 

3 

2 

 1 

 

Gymnasium (9 rektorer)  

Gysär (1 rektor) 
9 

1 

  

 

VUX (4 rektorer) 2 1 1 

 

Slutsatser: Granskningen visar att de flesta enheterna i de olika verksamhetsformerna 

upprättar en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamheterna 

behöver dock säkerställa alla enheter upprättar en årlig plan och följer skollagens krav. 

Pedagogisk omsorg och förskolan behöver utveckla arbetet med sitt alternativa dokument 

för att säkerställa att alla väsentliga delar ingår. 
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Kontroll av förebyggande arbete i planen 

 
Områden 

som 

granskas 

2.1 Redovisning av förra 

årets arbete 

mot diskriminering (D) 

och kränkande 

behandling (KB) 

2.2 Redovisning i 

planen av 

kartläggning av 

barnens/elevernas 

uppfattningar/upple

velser om D och KB 

2.3 Redovisning i 

planen av 

förebyggande 

åtgärder mot D och 

KB 

Utifrån resultat av 

kartläggning om D 

och KB  

2.4 Redovisning i 

planen av planering 

och uppföljning av 

förebyggande åtgärder 

mot D och KB 

Redovisning 

i planen 

2019/2020 

D+

K

B 

 

D K

B 

EJ D+

K

B 

D K

B 

EJ D 

+ 

K

B 

D K

B 

EJ D 

+ 

K

B 

D K

B 

EJ 

Ped. omsorg 

(8st) 

   8    8    8    8 

Förskola 

(26st)  

   26    26    26    26 

Grundskola 

(18st)  

Fritidshem 

(15st) 

8 

 

3 

 

 

 

 

 

 

10 

 

12 

1 

 

1 

 

 

8 

 

3 

 

9 

 

11 

1 

 

1 

 

 

 
7 

 

3 

10 

 

11 

1 

 

1 

 7 

 

3 

 

10 

 

11 

Grundsär 

(4st)  

Fritidshem 

(2st) 

1 

 
  3 

 

2 

1   3 

 

2 

1   3 

 

2 

1   3 

 

2 

Gymnasium 

(9 rektorer)  

Gysär (1 

rektor) 

3   6 

 

1 

3   6 

 

1 

3   6 3   6 

 

1 

VUX (4 

rektorer) 
2   2  1 1 2   1 3 1   3 

 

Teckenförklaring i tabell D+KB = Redovisning resultat för både diskriminering och kränkande 

behandling. D= Redovisning resultat för diskriminering men ej kränkande behandling. KB= Redovisning 

resultat för kränkande behandling ej diskriminering. EJ= Redovisning av resultat för diskriminering och 

kränkande behandling saknas helt. 

 

Slutsatser 

Granskningen visar att redovisningen av föregående års arbete mot diskriminering (D) 

och kränkande behandling (KB) saknas i majoriteten av verksamheternas inskickade 

planer. Redovisningen av kartläggningar av barnens och elevernas uppfattningar och 

upplevelser om D och KB är också ett utvecklingsområde. Kartläggning, förebyggande 

åtgärder samt planering och redovisning av de sju diskrimineringsgrunderna behöver 

också utvecklas för samtliga. Alla enheter kopplar inte heller åtgärder mot D och KB 

utifrån en bakomliggande kartläggning av barnens/elevernas uppfattningar/upplevelser 

om D och KB. Fritidshemmens verksamheter behöver också lyftas fram. Några enheter 

behöver förtydliga så att det tydligt framgår vilken enhets arbete som avses i planen.   
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Kontroll av främjande arbete i planen samt kontroll av rutiner och anmälan 

 
Områden 

som 

granskas 

3.1 Redovisning av 

främjande åtgärder mot 

diskriminering (D) och 

kränkande behandling 

(KB) 

3.2 Redovisning i 

planen av planering 

och uppföljning av 

främjande åtgärder 

mot D och KB 

4.1 Redovisning av 

rutiner för arbetet 

mot D och KB 

4.2 Redovisning eller 

hänvisning för 

anmälan om D och KB 

Redovisning 

i planen 

2019/2020 

D+

K

B 

 

D K

B 

EJ D+

K

B 

D K

B 

EJ JA EJ JA EJ 

 

Ped. omsorg 

(8st) 

   8    8  8  8 

Förskola 

(26st)  

18 5  3 18 5  3 1 25 1 25 

Grundskola 

(18st)  

Fritidshem 

(15st) 

14 

 

9 

1 

 

 

1 2 

 

6 

13 

 

9 

1 1 3 

 

6 

16 

 

13 

2 

 

2 

16 

 

13 

2 

 

2 

 

Grundsär 

(4st)  

Fritidshem 

(2st) 

1   3 

 

2 

1   3 

 

2 

3 

 

2 

1 3 

 

2 

1 

Gymnasium 

(9 rektorer)  

Gysär (1 

rektor) 

9 

 

1 

   9 

 

1 

   9 

 

1 

 9 

 

1 

 

VUX (4 

rektorer) 
3   1 3   1 2 2 2 2 

 

Teckenförklaring i tabell D+KB = Redovisning resultat för både diskriminering och kränkande 

behandling. D= Redovisning resultat för diskriminering men ej kränkande behandling. KB= Redovisning 

resultat för kränkande behandling ej diskriminering. EJ= Redovisning av resultat för diskriminering och 

kränkande behandling saknas helt. JA= Redovisning av resultat finns.  

 

Slutsatser: Majoriteten av enheterna redovisar ett främjande arbete mot D och KB och 

har ett planerat arbete för detta. De verksamheter som använder sig av ”Plan mot 

diskriminering och kränkande behandling” redovisar rutiner för arbetet med D och KB 

och hänvisar till anmälan om D och KB. De övriga dokumenten som skickats in ifrån 

pedagogisk omsorg, förskolan och vuxenutbildningen saknar de sistnämnda delarna.  

 

 

Övergripande Slutsatser 
Sammanfattningsvis visar hela granskningen av utbildningsverksamheternas arbete mot 

diskriminering och kränkande behandling att arbetet kan utvecklas. Varje 

rektor/verksamhetschef kommer att få en återkoppling via mail med förslag på 

förbättringar utifrån inskickade planer mot diskriminering och kränkande behandling. 
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Det finns även en mer omfattande sammanställning av granskningen som de olika 

verksamhetsformerna kommer att få ta del av som redovisar varje verksamhetsform för 

sig.    

 

Vidare konstateras att det även fortsättningsvis behövs en kontinuerlig kontroll av 

planerna mot diskriminering och kränkande behandling samt att enheternas främjande 

och förebyggande åtgärder utgår ifrån kartläggningar av barnens/elevernas 

uppfattningar/upplevelser om diskriminering och kränkande behandling. 

 

Avsaknaden av ett målinriktat arbete mot diskriminering och kränkande behandling och 

fungerande rutiner bryter mot skollagen och kan leda till att barn blir utsatta för 

diskriminering och kränkande behandling. Om det inte finns ett målinriktat arbete på 

enheten kan det leda till att situationen för barn och elever inte förbättras eftersom 

rektor/verksamhetsansvarig inte vidtar nödvändiga åtgärder som utgår ifrån en 

kartläggning av den aktuella situationen på enheten. Avsaknaden av fungerande rutiner 

för anmälan om diskriminering och kränkande behandling kan även det leda till att barn 

och elever utsätts för diskriminering och kränkande behandling utan att åtgärder vidtas. 

 

Rekommendationer 
-Att: Rektorer/verksamhetschefer säkerställer att alla verksamheter upprättar en årlig plan 

mot diskriminering som innehåller en kartläggning av barnens/elevernas upplevelser av 

diskriminering (sju diskrimineringsgrunder) och kränkande behandling samt 

förebyggande och främjande åtgärder senast 30 september varje år och för 

vuxenutbildningen senast 31 januari varje år.  

 

-Att: Verksamhetschefen för respektive verksamhetsform tar fram dokumentationsmallar 

som enheterna kan använda för att dokumentera sitt arbete mot diskriminering och 

kränkande behandlingsarbete under året/läsåret. 

 

-Att: Verksamhetschefen för respektive verksamhetsform att varje enhet har 

diskriminering och kränkande behandling som en fast mötespunkt att diskutera vid varje 

APT för att diskutera det pågående arbetet med åtgärderna mot D och KB på enheten.  

 

- Att: Verksamhetschefen för respektive verksamhetsform följer upp enheternas 

förebyggande och främjande arbete mot diskriminering och kränkande behandling samt 

antalet anmälningar mot diskriminering och kränkande behandling i december och juni 

varje år. Motsvarande uppföljning för vuxenutbildningen sker i juni och december.  

 

-Att: Verksamhetschefen för respektive verksamhetsform rapporterar in och föredrar en 

sammanställning av föregående läsårs arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling för sin verksamhet för barn- och utbildningsnämnden i samband med 

oktobernämnden varje år. Motsvarande rapportering för vuxenutbildningen till barn- och 

utbildningsnämnden sker i samband med marsnämnden varje år.   
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12 Lönetillägg 

 
Personalavdelningen har noterat att det i varierande grad förekommer att medarbetare ges lönetillägg 

för att utföra vissa arbetsuppgifter. Personalavdelningen har tagit fram ett förslag till bestämmelser 

för lönebildning, i vilka det tydligare än i dag reglera lönesättning. 

Då det redan tidigare konstaterats att systemet med lönetillägg tillämpas i olika omfattning beroende 

på förvaltning och yrkeskategori finns anledning att tro att det råder olika synsätt i kommunen som 

kan ge oönskade effekter, både ekonomiskt och i synen på kommunen som arbetsgivare. Införandet 

av nya bestämmelser ger anledning att följa upp tillämpningen de närmaste åren. 

 

Tillämpningsanvisningar lön 2019, lönetillägg: 

Att ta på sig nya arbetsuppgifter och ta ett större ansvar är exempel på sådant  

som ska betraktas vid ordinarie löneöversyn. Lönetillägg tillämpas ytterst restriktivt och beslut  

fattas av Personalchef alternativt Förhandlingschef. 

 
Kontrollen i juni har avgränsats till utvecklingen av lönetillägg över åren för nämndens olika 

verksamheter. Urval av lönearter som avser lönetillägg ur rapport i affärssystem Raindance.  

 
Barn och utbildning har vid jämförelse av tidigare år blivit restriktivare med lönetillägg. 

De nya tillämpningsanvisningarna för lön som gäller from 2019 påbörjades det ett arbete med inom 

barn och utbildning redan under 2018. 

  

Restriktiviteten har ökat gentemot 2019. Kostnaderna är 17 % lägre och antal personer är 30 % lägre.  

Av lönetillägg inom grundskolan så avser 60 tkr per månad from juli 2018 ersättning till 6 rektorer 

inom ramen för ”samarbete bästa skola”. 

Om vi bortser från lönetilläggen till rektorerna så har jämfört med 2018 antal personer minskat med 

knappt 50 % och kostnaderna med ca 60 %. 

 

 

Tabell jan-april per år (kr, utan PO-pålägg) 

Kolumnetiketter

2018 2019 2020

Radetiketter Summan av Belopp Antal personer Summan av Belopp Antal personer Summan av Belopp Antal personer

40 Förskola -4 900 2 -6 000 2

41 Grundskola -80 400 10 -285 600 12 -271 480 10

42 Särskola -22 200 5 -6 800 2

43 Gymnasieskola -252 775 42 -161 633 39 -109 840 25

44 Vuxenutbildning -2 000 1

45 Gemensam vht BUN -16 400 2 -18 400 2 -2 160 1

59 Övriga insatser LSS -1 200 1

Totalsumma -378 675 59 -471 633 53 -391 480 37   



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 
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Uppsägning av avtal - IOP - e-sport 

Sammanfattning 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga 

och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 

samhällsutmaning. 

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den 

idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I 

överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska 

bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. 

IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till 

organisationer/föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 

IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En 

överenskommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar 

äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller 

aktiviteter för nyanlända. 

 

Under våren 2019 har fördes diskussion med en nybildad ideell förening, med inriktning 

mot e-sport, om ett samarbete med två av kommunens förvaltningar – barn- och 

utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Detta resulterade i att 

barn- och utbildningsnämnden godkände ett avtal med föreningen i november 2019. 

I det avtal som barn- och utbildningsnämnden beslutade om framgår det tydligt att 

samarbetet ska utgå från att föreningens verksamhet förläggs i lokaler i anslutning till 

Västerskolan – det s k vita huset.  

 

I början av 2020 kom det till förvaltningens kännedom att föreningen avsåg att etablera 

som verksamhet i andra lokaler än vad avtalet föreskriver.  

Trots avtalet har föreningen nu etablerat sig i andra lokaler än vad avtalet säger och 

därmed kan förvaltningen konstatera ett avtalsbrott har skett.  

 

Mot bakgrund av detta rekommenderar därför förvaltningen att nämnden säger upp 

IOP-avtalet med Uddevalla e-sportsförening. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29 

IOP-avtal Uddevalla e-sportsförening och Uddevalla kommun  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse 

  

att säga upp IOP-avtalet med Uddevalla e-sportsförening 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos  

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

 

Uppsägning av avtal - IOP – e-sport 

Sammanfattning 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga 

och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 

samhällsutmaning. 

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den 

idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I 

överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska 

bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. 

IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till 

organisationer/föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 

IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En 

överenskommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar 

äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller 

aktiviteter för nyanlända. 

Under våren 2019 har fördes diskussion med en nybildad ideell förening, med inriktning 

mot e-sport, om ett samarbete med två av kommunens förvaltningar – barn- och 

utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Detta resulterade i att 

barn- och utbildningsnämnden godkände ett avtal med föreningen i november 2019. 

 

I det avtal som barn- och utbildningsnämnden beslutade om framgår det tydligt att 

samarbetet ska utgå från att föreningens verksamhet förläggs i lokaler i anslutning till 

Västerskolan – det s k vita huset.  

 

I början av 2020 kom det till förvaltningens kännedom att föreningen avsåg att etablera 

som verksamhet i andra lokaler än vad avtalet föreskriver.  

Trots avtalet har föreningen nu etablerat sig i andra lokaler än vad avtalet säger och 

därmed kan förvaltningen konstatera ett avtalsbrott har skett.  

Mot bakgrund av detta rekommenderar därför förvaltningen att nämnden säger upp 

IOP-avtalet med Uddevalla e-sportsförening. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29 

IOP-avtal Uddevalla e-sportsförening och Uddevalla kommun  



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse 

 

att säga upp IOP-avtalet med Uddevalla e-sportsförening 

Ärendebeskrivning 

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga 

och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 

samhällsutmaning. 

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den 

idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I 

överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska 

bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. 

IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till 

organisationer/föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 

IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En 

överenskommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar 

äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller 

aktiviteter för nyanlända. 

Under våren 2019 har fördes diskussioner med en nybildad ideell förening, med 

inriktning mot e-sport, om ett samarbete med två av kommunens förvaltningar – barn- 

och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Detta resulterade i 

att barn- och utbildningsnämnden godkände ett IOP-avtal i november 2019.  

 

I det avtal som barn- och utbildningsnämnden beslutade om framgår det tydligt att 

samarbetet ska utgå från att föreningens verksamhet förläggs i lokaler i anslutning till 

Västerskolan – det s k vita huset. I arbetet med avtalets framtagande var förläggningen 

av föreningens verksamhet central då syftet med en verksamhetsnära placering skulle 

gynna eleverna i den tänkta målgruppen. Mot bakgrund av detta beslutades att lokalerna 

samt motsvarande lokalhyra skulle vara barn- och utbildningsnämndens del i ett IOP-

avtal. 

I början av 2020 kom det till förvaltningens kännedom att föreningen avsåg att etablera 

som verksamhet i andra lokaler än vad avtalet föreskriver. Detta bekräftades i samtal 

mellan förvaltningen och den ansvarige för föreningen. Då avtalet är tvingande vad 

avser lokaler klargjorde förvaltningen sin uppfattning i samtalen med den 

föreningsansvarige att detta var att betrakta som ett avtalsbrott.  

Trots detta har föreningen nu etablerat sig i andra lokaler än vad avtalet säger och 

därmed kan förvaltningen konstatera ett avtalsbrott har skett.  



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Mot bakgrund av detta rekommenderar därför förvaltningen att nämnden säger upp 

IOP-avtalet med Uddevalla e-sportsförening. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos  

Förvaltningschef 

Skickas till 

Uddevalla e-sportsförening  

Kultur och fritidsnämnden   
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Handläggare 
Enhetschef Maria Lehto 
Telefon +46522696538 
Maria.lehto@uddevalla.se 

Överenskommelse om ldeburet Offentligt Partnerskap 

Bakgrundsförutsättningar för överenskommelsen 
Syftet med överenskommelsen är att skapa ett långsiktigt hållbart Uddevalla genom att 
stärka samspelet mellan den ideburna och offentliga sektorn. Målet med 
överenskommelsen är att synliggöra och stärka den ideburna sektorns självständiga och 
oberoende roll som röstbärare och opinionsbildare, samt att utveckla möjligheterna för 
den ideburna sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsutvecklingen. 

Den verksamhet som avses med denna överenskommelse är sådan som ses som särskilt 
angelägen för befolkningen i Uddevalla. Med anledning av detta vill kommunstyrelsen i 
Uddevalla ha en dialog om, och överenskommelse, kring innehåll och målsättningar för 
att kunna säkra verksamheten ekonomiskt. Verksamheten passar inte inom ramen för 
föreningsbidrag eftersom parterna i denna överenskommelse är eniga om vikten av att 
säkra verksamheten ekonomiskt och dessutom säkerställa verksamhetens mål, via en 
kontinuerlig dialog parterna emellan, trygga det ömsesidiga lärandet och skapa 
förutsättningar för långsiktighet. 

Ett ideburet offentligt partnerskap, lOP, ger möjlighet för båda parter att på ett 
jämbördigt sätt uppfylla syfte och mål. "Den ideburna sektorn" är ett samlingsbegrepp 
för organisationer som främjar ett värde, ett mål eller en ide som gynnar allmän-eller 
medlemsintresset, men som inte är ekonomiskt vinstdrivande eller en del av staten eller 
kommunen. Det kan röra sig om ideella föreningar, trossamfund eller stiftelser. 
Uddevalla kommun vill skapa överenskommelser om ideburet offentligt partnerskap, 
lOP, i syfte att dessa ska utgöra ett komplement till andra kommunala och privata 
utförare, av välfärdstjänster. 

Värdegrund 
Partnerskapet ska bygga på respekt inför varandras olika förutsättningar, öppenhet och 
dialog som karaktäriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Också 
långsiktighet, transparens och acceptans för kritik är centralt. Överenskommelsen vilar 
på varsam och respektfull hantering av de offentliga medel som möjliggör 
verksamheten. Parternas samarbete ska kännetecknas av öppenhet, prestigelöshet och 

Kultur och fritid 
Ledning och Administration Postadress 

45181 UDDEVALLA 

www.uddevalla.se 

Besöksadress 
Kultur och fritid Vorvsvägen l 

E-post kulturfritid@uddevalla.se 

Telefon [vx) 
0522-69 60 00 
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gemensamt lärande i syfte att kontinuerligt utveckla verksamheten och dess 
arbetsmetoder. 

Parter i överenskommelse 
Offentlig sektor 
Uddevalla kommun; Barn och Utbildning, Kultur och Fritid. 
Postadress Varvsvägen 1 Uddevalla kommun, 451 81 Uddevalla 
organisationsnummer: 212000-13 97 
Ideburen sektor 
Uddevalla Esportsförening. Postadress: 
Klåva 451 97 Uddevalla 
Organisationsnummer: 802523--4512 

Om Uddevalla Esportsförening 
Ideella föreningen "Uddevalla Esportsförening" startades hösten 2019 med fokus att 
förvalta engagemanget kring esport och gamingintresset i kommunen. 

"Föreningens syfte är att främja esporten och möjligheterna för alla medborgare i 
Uddevalla kommun att utöva sporten. Att aktivt arbeta med barn och 
ungdomsverksamhet i bred samverkan mellan kommun, näringsliv och ideell sektor. 
Föreningen skall även i mån av resurser stötta den lokala professionella esportscenen." 

Föreningens huvudsakliga verksamhet är inriktad på Esportshallen. Genom en fysisk 
mötesplats för ett digitalt intresse så vill vi möjliggöra esporten för alla oavsett 
bakgrund och förutsättningar. I olika samverkansprojekt vill vi skapa nya möten mellan 
kommunens medborgare, få barn och unga att röra mer på sig, fånga upp de som hamnat 
utanför traditionellt föreningsliv och arbeta inkluderande för att öka deltagandet bland 
kommunens medborgare genom intresset för esporten. 

Om Källan (Barn & Utbildning) 
Källan är en särskild undervisningsgrupp inom den kommunala grundskolan i 
Uddevalla kommun. Eleverna följer läroplanen för grundskolan. Eleverna tillhör den 
kommunala grundskolan (hemskolan) men är tillfälligt placerade på Källan enligt 
upprättat åtgärds program och beslut jml 5 kap. 13 § skollagen. Källan har plats för cirka 
40 elever från årskurs 4 till 9. Källan har överlag ett elevunderlag där det krävs 
genomtänkta insatser och metoder för att stödja eleverna till att uppnå kunskapsmålen 
och bli behöriga till gymnasiet. Målet är att eleverna skall ges så bra förutsättningar som 
möjligt att uppnå fullgjorda grundskolestudier samt förvärva strategier och stärkt 
självkänsla och stärkt elevidentitet. Verksamheten är väldigt speciell och kräver 
metoder som inte kan hämtas från den ordinarie skolan. 
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Inför höstterminen 201 7 fick Källan i uppdrag att starta upp en verksamhet för elever 
med hög eller hel frånvaro. Källan har idag en kompletterande verksamhet Ökad 
skolnärvarogruppen (ÖS), där för närvarande 11 elever ingår. Eleverna har alla varit 
hemmasittare mellan en och tre terminer. Denna verksamhet kommer att utvidgas och 
fler elever kommer att ingå i verksamheten. Ett identifierat behov är att samtliga elever 
behöver en meningsfull och tillgänglig undervisning som utgår ifrån elevernas behov 
och intressen. Majoriteten av eleverna har ett intresse av spel och ger bra respons på 
digitala verktyg. 

På Källan har vi därför utifrån identifierat behov planerat in en fortbildningsdag med 
försteläraren och föreläsaren Felix Serao kopplat till spel som pedagogiskt verktyg samt 
börjat skapa en social mötesplats med fokus på esport/gaming där eleverna är delaktiga. 
Vi har också undersökt möjligheterna samt börjat upprätta en god samverkan med 
Uddevalla esportförening och kultur och fritid med fokus på esport kopplat till en 
meningsfullare undervisning/skoldag samt en meningsfullare fritid. 

Våra elever är i stort behov av en meningsfull skoldag och en meningsfull fritid och vi 
ser ett stort värde i ett samnyttjande av en lokal med skolverksamhet och Esportshall där 
eleverna kan erbjudas en skoldag och fritidssysselsättning i en trygg miljö med 
utgångspunkt i social färdighetsträning, positiva sammanhang och ett innehåll som utgår 
ifrån elevernas intressen och behov. 

Om esporthall Uddevalla, Kultur och fritid 
Hösten 2016 startades projektet Cumuluskraft på Kultur och Fritid med syftet att öka 
föreningsdeltagandet bland kommunens unga. Cumuluskraft var aktivt 2016-2018 med 
stor framgång att nå kommunens unga och erbjuda nya och innovativa fritidsaktiviteter 
med cirka 4-5 000 deltagare på per år. Målgruppen barn och unga mellan 6-19 år 
tillfrågades vad de saknade för aktiviteter i kommunen och en majoritet svarade att de 
ville se mer esport och spelaktiviteter. 

Cumuluskraft arrangerade LAN, tävlingar och ligor inom olika speltitlar i samverkan 
med fritidsgårdar, ideell sektor och näringsliv som aktiverade hundratals unga i 
kommunen och blev en katalysator för ökat deltagande. Under denna tidsperiod föddes 
iden kring "Esportshall"-konceptet - en möjlighet att följa samhällsutvecklingen och 
möta efterfrågan från kommunens unga på gaming och esportsaktiviteter. En lokal med 
samma syfte som en gymnastikhall har för andra sporter - att möjliggöra esporten för 
alla oavsett förutsättningar eller bakgrund. En trygg mötesplats där medlemmarna får en 
inkluderande miljö och möjligheten att utöva sin passion. En av målsättningarna i 
Kultur och fritids verksamheter är att erbjuda och samskapa ett utbud som matchar 
invånarnas behov. I dagsläget har Kultur och fritid inget att erbjuda den målgruppen 
som spelar tv- och dataspel, förutom möjligheten att låna och spela i kommunens 
fritidsgårdar eller hyra in sig i lokaler som inte är avsedda för ändamålet. 
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Bakgrund till gemensam överenskommelse IOP med Uddevalla Esportsförening 
Gräsrötterna och ungdomsverksamheterna kring esport har behov av bättre 
förutsättningar. Där andra mer traditionella sporter länge haft organiserade 
ungdomstävlingar och träningsverksamhet saknas idag strukturer, föreningsliv, 
träningslokaler och organiserade tävlingar för unga esportare. 

Social fysisk mötesplats för unga garners. Målgruppen som spelar är bred - den är inte 
avgränsad till olika grupptillhörigheter som funktionsvariation, ålder, bakgrund eller 
kön. Det saknas en gemensam mötesplats där unga kan ges möjlighet att utföra sina 
intressen tillsammans med andra unga. En gemensam esporthall främjar samverkan och 
utgör en grund för ett mer integrerat samhälle. 

Lokaler och tekniska förutsättningar. Esport är ett intresse som förutsätter att man har 
tillgång till olika typer av utrustning och teknik. I dagsläget finns det ingen möjlighet 
för en "garner" att låna en dator eller spelkonsoler och möjligheterna att spela är 
begränsade till familjens ekonomi eller fritidsgårdarnas/bibliotekens utbud. Genom att 
ha utrustning och lokaler som är bokningsbara och tillgängliga precis som i andra typer 
av fritidsintressen, somt.ex. idrottshallar, replokaler och danssalar. 

Mål med verksamhet 
Övergripande mål med verksamheten är att möjliggöra en mötesplats för personer med 
esport och gaming som intresse. Att skapa nya möten mellan målgrupper i samhället 
som annars inte möts och låta medlemmarna utvecklas inom sitt intresse - i förlängning 
få ett ökat deltagande i föreningslivet. 

Samhällsvärden som Esportshallen med dess verksamhet vill förvalta och utveckla: 

• Integration 
• Minskat stillasittande 
• Aktivera hemmasittare 
• Uppfångande verksamhet 
• Fysisk och psykisk hälsa 
• Gemensam mötesplats för barn med och utan funktionsvariationer 
• Ökat deltagande i föreningslivsverksamhet 
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Överenskommelsens utgångspunkt/syfte 
Uddevalla Esportsförening: 
Erbjuda en mötesplats för kommunens barn och unga med ett utbrett spelintresse. 

BoU: 
Bedriver befintlig skolverksamhet under dagtid och arbetar aktivt för att öka 
förutsättningarna för att alla elever skall vilja komma till skolan och för att samtliga 
elever skall få en fungerande skolgång. I förhållande till den befintliga 
skolverksamheten som bedrivs idag finns det elever inom verksamheten som har ett 
stort intresse av spel samt har samtliga elever inom Källans organisation ett stort behov 
av begripliga sociala sammanhang efter skoltid och behov av en meningsfull fritid. 
Elever med ett stort intresse för spel får gå över till esporthallen på bestämda tider under 
skoldagen där spel/esport blir en aktivitet på elevens individuella schema som sedan 
kopplas till mående och måluppfyllelse. Samtliga elever inom Källans organisation ges 
möjlighet till ett gratis medlemskap i föreningen där esportshallen blir ett alternativ för 
att kunna erbjuda eleverna en begriplig social arena efter skoltid samt ett alternativ för 
en meningsfull fritid. 

KoF: 
Genom att ha utrustning och lokaler som är bokningsbara och tillgängliga precis som i 
andra typer av fritidsintressen, somt.ex. idrottshallar, replokaler och danssalar har en 
esporthall i kommunal samverkan en kompensatorisk verkan både socialt och 
ekonomiskt. 

Överenskommen verksamhet 
För att möjliggöra denna verksamhet behövs ett brett samarbete mellan kommunen, 
ideell sektor och näringsliv. 

Uddevalla Esportsförening: 
Uddevalla Esportsförening skall ansvara för driften och utvecklingen av Uddevallas 
Esportshall. Föreningen skall aktivt arbeta med samverkan mellan kommunala 
förvaltningar, studieförbund, näringsliv, befintliga projekt och verksamheter. 
Kärnverksamheten fokuserar på att medlemmar till föreningen får tillgång till utrustning 
och rum i lokalen för att utöva esport. 

Samnyttja lokal och utrustning med Barn och Utbildning. 

BoU: 
Nyttjar 4 - 6 speldatorer under skoltid för elever som har behov av att ha spel/esport 
som en aktivitet på sitt individuella schema. Denna aktivitet skall sedan kunna kopplas 
till måluppfyllelse och elevens mående. 
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Erbjuder eleverna inom Källans organisation ett alternativ till en meningsfull fritid och 
ett begripligt socialt sammanhang genom att eleverna inom Källans organisation erbjuds 
ett gratis medlemskap i esportsföreningen. 

KoF: 
Kultur och fritid ska möjliggöra öppen fritidsverksamhet i en lokal med förutsättning att 
kunna bedriva esportverksamhet med trygga vuxna och på lika villkor oavsett bakgrund 
hos de deltagande ungdomarna. 

Insatser eller strategier för att nå målet 
Uddevalla Esportsförening: 
Uddevalla Esportsförening arrangerar tävlingar, ligor och andra aktiviteter efter skoltid 
som skapar en attraktiv och engagerande mötesplats för medborgare med spelintresse. 
Samverkan med föreningslivet för att lokalen skall nyttjas av klubbar och föreningar 
med fokus på barn och ungdomsverksamhet. 

Bou: 
Erbjuder spel/esport som ett alternativ under skoldagen som en del i ökad 
måluppfyllelse och bättre mående för eleverna. Erbjuder elever i stort behov av en 
meningsfull fritid och begripliga sociala sammanhang efter skoltid alternativ till en 
meningsfull fritid och ett begripligt socialt sammanhang efter skoltid genom ett 
samnyttjande av lokalen och en samverkan med Esportsföreningen. 

KoF: 
Kultur och fritid ska arbeta för att verksamheten ska ha fortsatt bredd och jobba med 
långsiktighet genom att erbjuda föreningsutveckling. 

Målgrupp för insatserna, samt målgruppens ansvar/delaktighet 
Uddevalla Esportsförening: 
Barn och ungdomar inom Uddevalla kommun. Ungdomarna är delaktiga i att ta fram 
innehåll till verksamheten. Förslag och ideer som förbättrar och möter besökarnas 
önskemål och feedback. Möjlighet att engagera sig och arbeta i lokalen på ideell basis 
kommer erbjudas till människor i behov av sysselsättning och/eller har ett stort 
engagemang för esportsverksamheten. 

BoU: 
Arbetar aktivt med att stärka varje elevs elevidentitet och självkänsla samt för att skapa 
så goda förutsättningar som möjligt för bättre mående och ökad måluppfyllelse hos 
eleverna. Elever som har ett stort intresse av spel/esport får inflytande över att vara med 
att utforma innehållet under skoldagen tillsammans med sina lärare där esport/spel kan 
vara ett verktyg. Bou arbetar också aktivt för att eleverna skall få ökade möjligheter för 
en meningsfull fritid och begripliga sociala sammanhang att ingå i efter skoltid där 



7 (9) 

2019-11-06 Dnr: 

esportshallen kan ses som ett sådant alternativ. 

KoF: 
Kultur och fritid vill erbjuda verksamhet för barn och unga på allas lika villkor. Det är 
viktigt att verksamheten genomsyras av en stor bredd och att ungdomarna i Uddevalla 
kan få tillgång till trygga och attraktiva mötesplatser där de själva är med och utformar 
sin fritid. 

Organisation för partnerskapet 
Uddevalla Esportsförening, Kultur och Fritid, Barn och Utbildning och eventuella 
samarbetspartners som tillför engagemang och kompetens till verksamheterna skapar en 
funktionell och utvecklande organisation för detta partnerskap. 

Ledning av verksamheten 
Styrgrupp 

• Styrgruppen möts minst 4 gånger per år 
• Styrgruppsmötenas syften är att följa upp verksamheten och tillse att mål- och 

syfte som finns i överenskommelsen uppfylls. En årlig verksamhetsrapport är ett 
stöd för denna uppföljning. 

• Styrgruppsmötena hålls normalt i februari och september. 
• Styrgruppsarbetet ska i första hand präglas av gemensamt lärande i syfte att nå 

avsedda mål via en IOP-överenskommelse. Därför blir formerna för hur 
uppföljning av verksamheten sker, samt hur de korrigeringar som eventuellt 
behöver göras går till, extra viktiga att fokusera på. 

• Styrgruppen utgörs i huvudsak av representanter från "Vita Husets" 
verksamheter; Källan, Uddevalla Esportsförening, Kultur och Fritid. Ordförande 
i respektive nämnd. 

Ansvarsfördelning 

Uppföljning 
Uddevalla Esportsförening gör en årlig skriftlig verksamhetsrapport senast sista 
september, som gäller för året innan. Verksamhetsrapporten sänds till parterna i denna 
IOP. Uddevalla Esportsförening ska också förse kommunen med enklare halvårsbild 
med statistik på besökare och aktiviteter. Denna överenskommelse bygger på 
gemensamt förtroende, vilket då innebär att om väsentliga avvikelser från 
överenskommelsen sker har båda parter ansvar att kalla till styrgruppsmöte för att 
tillsammans hantera avvikelsen. 
Väsentliga avvikelser ska alltså inte meddelas enbart via verksamhetsrapporten, utan 
ska ha kommunicerats via samtal. 
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Kommunikation 
Kommunikationen mellan parterna ska präglas av öppenhet och prestigelöshet. 
Styrgruppsmöten hålls 4 gånger per år. Mellan styrgruppsmötena kan parterna 
kommunicera, i för verksamheten praktiska frågor. 

Ekonomi 
Uddevalla Esportsförening: 
Uddevalla Esportsförening arbetar aktivt med näringslivssponsorer, cafeverksamhet, 
medlemsintäkter och utforskar fler ekonomiska ben att stå på för att skapa en hållbarhet 
till verksamheten. Föreningen ansvarar för att tillgodose utrustning och teknisk 
utrustning som behövs i lokalen. 

BoU: Förvaltningen bidrar i IOP:n med lokaler på Västerskolan (Vita huset) med att stå 
för den del av hyreskostnaden som avser ytan föreningen nyttjar för sin verksamhet. 
Lokalhyran (inkl. el) för totala ytan Vita huset beräknas på årsbasis uppgå till ca 3,7 
mnkr. Beräknad årshyra för föreningens lokalnyttjande beräknas till ca 1,2 mnkr. 
I det fall modifieringar av lokalerna sker står föreningen för dessa. Föreningen ansvarar 
också för eventuella återställningskostnader i lokalerna. 

KoF: Utvecklingsbidrag genom projektdel, Utveckla öppen fritidsverksamhet, Delmos 
utbetalas till Uddevalla esportförening. 

Hur sker finansieringen praktiskt? 
Barn och utbildning tillhandahåller lokaler i direkt närhet till Källans verksamhet utan 
kostnad för föreningen. Kultur och fritid lämnar en ersättning om 250 tkr från Delmos 
projektdel Utveckla den öppna ungdomsverksamheten. 

Period för överenskommelsen samt uppsägningstid 
Överenskommelsen gäller från 2019-12-01 - 2020-12-31, dvs följer kalenderåret. Om 
part vill säga upp överenskommelsen i förtid gäller tre månaders uppsägningstid. 
Överenskommelsen kan förlängas och görs i så fall med ett år i taget om parterna 
skriftligen är överens om detta före avtalstidens utgång. Ledningen för Barn och 
Utbildning, Kultur och Fritid och Uddevalla Esportsförening träffas med anledning av 
ev. förlängning andra halvan av oktober. Samtliga parter koordinerar och bokar möte. 

Ändringar och tillägg 
Alla ändringar och tillägg t.ex. bilagor i denna överenskommelse, ska, för att vara 
giltiga, vara undertecknade av båda parter. Ändringar och tillägg görs av parternas 
ledning. 
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Om väsentliga förändringar i överenskommelsen ska ske bör beslut fattas i konsensus 
av parternas ledning. 

Omförhandling, hävningsrätt och tvist 
Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog. Parternas ledning 
ansvarar för att dialog och omförhandling sker om part begär det, eller om det på annat 
sätt är påkallat. 

Båda parter kan påkalla omförhandling av förutsättningar och villkor i denna 
överenskommelse. Om betydande avvikelser från överenskommelsen eller budget sker 
ska parterna, innan förändringarna genomförs, föra en dialog med Parternas ledning för 
godkännande av eventuella ändringar. Båda parter ska medverka i ett samtal om 
överenskommelsen kan fortsätta. 

Part kan häva denna överenskommelse om den andra parten inte fullföljer sina 
åtaganden samt att inte rättelse sker utan dröjsmål. 

Underskrift 

Datum.20..(~.LQ.~ Datum .2QJ9J?-.Q.~ . 

Fö~~··············f:ö~~ : . 
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Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2019-2021 samt 2020-2022  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 

Kommunfullmäktiges flerårsplaner 2019–2021 samt 2020–2022 som föreslås 

slutrapporteras. Motiven är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i 

andra uppdrag eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till 

slutrapportering av följande uppdrag:  

 

 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med 

närliggande kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. 

Lärcentret ska erbjuda utbildning från grundläggande utbildningsnivå till 

kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete medarbetsmarknaden och 

näringslivet, och matchning ska ske med företagens och 

kommunenskompetensförsörjning. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 

erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 
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Handläggare 

Kvalitetsstrateg Anna Hurtig 

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

 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2019-2021 samt 2020-2022  

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 

Kommunfullmäktiges flerårsplaner 2019–2021 samt 2020–2022 som föreslås 

slutrapporteras. Motiven är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i 

andra uppdrag eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till 

slutrapportering av följande uppdrag:  

 

 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med 

närliggande kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. 

Lärcentret ska erbjuda utbildning från grundläggande utbildningsnivå till 

kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete medarbetsmarknaden och 

näringslivet, och matchning ska ske med företagens och 

kommunenskompetensförsörjning. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 

erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 
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Ärendebeskrivning 

Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 

Kommunfullmäktiges flerårsplaner 2019–2021 samt 2020–2022 som föreslås 

slutrapporteras. Motiven är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i 

andra uppdrag eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

 

Uppdragen som föreslås avslutas redovisas nedan. 

 

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 

flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 

gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal 

Barn- och utbildning ser att ovan uppdrag ingår som en del av följande uppdrag från 

kommunfullmäktige från flerårsplan 2020-2022: ”Samtliga nämnder har utifrån 

flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå 

maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. 

Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete”. 

 

Planering har pågått vad gäller samnyttjande av Källdalsskolans lokaler med Kultur- 

och fritid. Arbetet med framtagandet av plan gällande gemensamt bibliotek och 

skolbibliotek är påbörjat i en processgrupp med representanter från båda 

förvaltningarna. Planen beräknas vara färdigställd inför uppstarten av Källdalsskolan.  

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med närliggande 

kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. Lärcentret ska erbjuda 

utbildning från grundläggande utbildningsnivå till kvalificerad eftergymnasialnivå 

i nära samarbete medarbetsmarknaden och näringslivet, och matchning ska ske 

med företagens och kommunenskompetensförsörjning 

Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av 

utbildningsverksamheten på Sinclair 1 januari 2020. Utrustning och möbler kommer 

successivt flyttas från Sinclair till I17 under våren. Enligt direktiv hyr 

vuxenutbildningen hela före detta HCB, under 2020. Bedömningen är att uppdraget är 

genomfört.   

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 

att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare 

En utredning har färdigställts kring alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i 

syfte att satsa på fler dagbarnvårdare, samt villkor och förutsättningar i Uddevalla. 

Ytterligare uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring förutsättningar för 

pedagogisk omsorg, samt målformulering har påbörjats varför det ursprungliga 

uppdraget inte längre är aktuellt. Rekrytering har resulterat i utökning med en 
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dagbarnvårdare, och därmed finns möjlighet till fortsatt verksamhet i de tre nuvarande 

grupperna, under förutsättning att vårdnadshavare väljer omsorgsformen. 

 

 

Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna 

Under innevarande läsår har Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget. Aktivt 

arbete med minskade barngrupper har pågått. Arbetet med mindre barngrupper är väl 

implementerat i verksamheten och är beroende av utfall på statsbidraget.  

 

Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 

kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 

erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet 

Inom Barn- och utbildning är detta inget övergripande problem. De allra flesta erbjuds 

heltidstjänster och deltid som en möjlighet. 

Uppdrag från kommunfullmäktige som nämnden arbetar vidare med: 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för 

ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 

offentligt partnerskap). 

 Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att 

tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa 

förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att utveckla 

digitala och automatiserade processer. 

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag att i 

samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för 

alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda 

detta arbete. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 

att rekrytera fler lärarassistenter. 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Hurtig 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
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Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete  

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2020-05-18 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 

under perioden 2020-01-01— 2020-05-18. 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18 

Rapport daterad, 2020-05-18 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Rapportering av barn och utbildningsnämndens 

informationssäkerhetsarbete  

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2020-05-18 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 

under perioden 2020-01-01— 2020-05-18. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18 

Rapport daterad, 2020-05-18 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

Mathias Karlsson 

Mikael Selin  

Lise-Lotte Bengtsson  
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Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Kodnyckel 

DSO  Dataskyddsombud 

DSH  Dataskyddshandläggare 

ISS  Informationsäkerhetssamordnare 

PUB Personuppgiftsbiträde 

PUB-A Personuppgiftsbiträdesavtal 

Underbiträde Den som behandlar personuppgifter åt personuppgiftsbiträdet (PUB) 

 

 

Rapport arbetet med GDPR till barn och utbildningsnämnden 

1. Kommunövergripande 

2. BUN 

 

Kommunövergripande arbete 

 Nanoutbildning Uddevalla kommuns informationssäkerhetsregler för Chefer 

 Kortvariant av informationssäkerhetsreglerna på Inblicken 

 Utbildningssatsning Cybersäkerhetsmånad Oktober via inblicken 

 Uppstart och samordning av ”städdagar” gällande informationshantering 

 Processkartläggningar GDPR 
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 Samordning dataskyddshandläggare respektive förvaltning för kunskapsutbyte och 

samsyn 

 E-tjänst registerutdrag: Fungerar bra, få förfrågningar 

 Nytt sätt att rapportera informations- säkerhetsincidenter, integreras i befintlig e-

tjänst: Avvikelserapportering för miljö, brandskydd och säkerhet 

o Nytt namn: Avvikelser för miljö, brandskydd, säkerhetsskydd och 

informationssäkerhet 

 Arbete med årshjul i VUV-IT (Stratsys) 

 

Revision 

 Brist gällande avsaknad av informationsäkerhetssamordnare (ISS) 

o Ska finnas enligt informationssäkerhetspolicy (KF 180516) 

o Stöd i informationssäkerhetsarbetet 

 Ingen som kommunövergripande driver frågor kring informationssäkerhet 

 Stöd vid upphandlingar 

 Stöd vid riskanalyser 

 Stöd vid konsekvensbedömningar 

 Stöd vid framtagande av processer gällande informationssäkerhet 

 

 

 

 

Barn och utbildnings GDPR arbete 

 Informationssäkerhet 

o Ingen formellt utsedd person som leder det övergripande arbetet med 

informationssäkerhet inom Uddevalla kommun 

 Brist av övergripande stöd kring informationssäkerhetsfrågor 
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o Upphandlingsprocessen 

o Risk och konsekvensanalyser 

o Ett systematiskt och strategiskt informationssäkerhetsarbete 

 PUB-Avtal 

o Säkra upp våra krav med leverantör utifrån mall SKR 

o Svårigheter 

 Leverantör vill inte skriva på SKR avtal utan använda sina egna PUB-A 

 Förhandlingar tar tid 

 Leverantör som använder underbiträde (tredjepart) innebär 

merarbete då dessa måste kontrolleras 

 DSH kommer oftast in för sent i processen, ibland först när 

upphandling är klar 

 Gallring/Arkivering 

o Förslag om en ”städdag” per termin inom BUN 

 Gallra, flytta och arkivera på gemensamma samt personliga 

lagringsytor 

 E-post ska inte fungera som ett eget diarie 

 DSH arbete inom BUN 

o Informera, svara och i övrigt hjälpa verksamheten med GDPR frågor 

o Bevaka och förmedla aktuell GDPR lagstiftning inom nämnden samt följa upp 

att GDPR efterlevs 

o DSH har varit delaktig i arbeten kring gemensamma processer 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr BUN 2020/00713  10 

Sammanställning av inkomna klagomål under tertial 1 2020 

Sammanfattning 

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 

utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 

sätt. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas en sammanställning över inkomna klago-

mål under tertial 1, år 2020.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under tertial 1, år 2020 
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

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

 

Sammanställning av inkomna klagomål under tertial 1, år 2020 

Sammanfattning 

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 

utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 

sätt. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas en sammanställning över inkomna klago-

mål under tertial 1, år 2020.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under tertial 1, år 2020 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 

utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 

sätt.  

 

Gemensamma rutiner för hantering av klagomål finns på kommunens hemsida. Där 

finns formulär att fylla i av den som har klagomål. Verksamheten kan även ta emot 

klagomål på andra sätt, till exempel via telefon till verksamhetskontoren eller direkt från 

elev eller vårdnadshavare till verksamheten. Dessa klagomål ska då dokumenteras i 

form av tjänsteanteckningar och hanteras enligt gällande rutiner.        

 

Sammanställning  

Förskola och pedagogisk omsorg 

 

Klagomål gällande förskola och pedagogisk omsorg har under 2020 tertial 1 inkommit 

genom följande kanaler: 

 4 mail 

 1 telefon 

 3 Kontaktcenter/kommunens klagomålsrutin 
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De som har lämnat in synpunkter eller klagomål har varit: 

 5 kvinnor 

 2 män 

 1 anonym 

 

Synpunkterna/klagomålen har avsett: 

 6 Förskolor gällande rutiner, miljö, agerande/bemötande.  

 2 Förskolekontoret gällande regler 

 

 

Inkom Ärende Åtgärd Ansvarig och 

svarsdatum 

2020-01-19 Vårdnadshavare upplever 

att barnet blir mobbat på 

förskolan samt att 

personalen inte tar det på 

allvar. 

Redogör för 

förskolans rutiner 

vid misstänkt 

kränkande 

behandling. 

Rektor 

2020-01-20 

2020-01-24 Klagar på att ett barn är 

ensamt ute på 

förskolegården och 

personen får ringa till 

personalen som kommer 

ut och hämtar barnet. 

Händelsen hade en 

naturlig förklaring. 

Rektor och berörd 

pedagog har samtal 

med vårdnads-

havare som är nöjd 

efter dessa. 

Rektor 

2020-01-25 

2020-01-25 Hänvisar till ett 

Facebookinlägg där en 

person återberättar ovan 

nämnda klagomål 

Händelsen hade en 

naturlig förklaring. 

Rektor och berörd 

pedagog har samtal 

med vårdnads-

havare som är nöjd 

efter dessa. 

Rektor 

2020-01-26 

2020-02-26 Anser att Uddevalla har 

Sveriges dyraste 

barnomsorg 

Kontaktcenter 

informerar att 

avgiften för 

barnomsorg är 

inkomstbaserad 

Kontaktcenter 

2020-02-26 

 

2020-03-06 Upplever sig kränkt av 

dåligt bemötande från 

pedagog gällande barnets 

aktivitet/vila på 

förskolan. 

Rektor och 

vårdnadshavare har 

pratats vid och gått 

igenom händelsen. 

Rektor har haft 

uppföljande samtal 

två gånger efter 

Rektor 

2020-03-12 
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det. 

2020-03-13 Kunde inte lämna sitt 

barn på morgonen då den 

som skulle öppna råkat 

försova sig så att 

vårdnadshavare kom för 

sent till jobbet. Vill 

försäkra sig om att det 

inte händer igen och om 

det finns ersättning för 

förlorad arbetstid. 

Köhandläggare 

meddelar att vi inte 

har rutiner för 

detta. 

Köhandläggare 

2020-03-13 

 

 

2020-03-17 Framför synpunkt om 

önskemål att förskolor 

framöver kommer att 

vara öppna då många 

barn är i behov av det på 

grund av hemför-

hållanden. 

Verksamhetschef 

svarar att någon 

stängning av 

förskola inte är 

aktuell i dagsläget. 

Verksamhetschef 

2020-03-17 

2020-04-01 Undrar över samman-

slagningen av av-

delningarna vid mål-

tiderna på Herrestads 

förskola, något som går 

emot folkhälso-

myndighetens 

rekommendationer. 

Sammanslagningen 

gjordes då många 

barn var från-

varande från för-

skolan. Personalen 

agerar utefter 

riktlinjer från 

måltidsservice 

Rektor  

2020-04-01 

Grundskolan/grundsärskolan 

 Totalt:10 ärenden 

 Anmälda av vårdnadshavare eller annan vuxen i hushållet: 5 

 Anmälda av elever: 2 

 Anmäld av medarbetare:     - 

 Anmäld av annan extern person 3 

 

3 ärenden – virussmitta, Corona, hantering/information 

2 ärenden – om skola/inriktning, riktlinjer 

2 ärenden – digital miljö vh/elever 

1 ärenden –missnöje över skolmaten 

1 ärenden – rektors agerande     

1 ärende - skolskjutsregler                          
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Inkom  Ärende Åtgärd Ansvarig och 

svarsdatum 

2020-01-18   

 

Studerande söker 

information om 

handlingsplan för 

särskilt begåvade 

elever 

 

Uddevalla har ingen 

kommunövergripande plan 

för eleverna. Grundskolan 

tar gärna del av de 

kunskaper som kommer 

fram i studentens arbete. 

Bitr verksamhetschef 

2020-01-22 

2020-01-16 Vårdnadshavare har 

synpunkter och är inte 

nöjda med rektors 

agerande. Vårdnads-

havare tycker inte att 

rektor tar elevens 

situation på allvar. 

Bekräftar att det är riktigt att 

ställa frågor till rektor om 

man inte är nöjd. Hänvisning 

till verksamhetschef eller 

biträdande verksamhetschef 

om man vill framföra 

synpunkter runt rektors 

agerande. Vice ordförande 

svarar också att hen kommer 

att följa upp frågan om 

trygghet på den aktuella 

skolan med förvaltningen 

eftersom skolan ska 

upplevas som en trygg plats. 

Vice ordf barn och 

utbildningsnämnden, 

2020-01-16 

2020-02-02 Kommuninvånare har 

under 2018 lämnat in 

skrivelse till BUNs 

ledamöter angående 

intagningsstoppet till 

musikklasser. 

Kommuninvånaren 

ville varna för hur den 

typen av beslut 

påverkar de som 

arbetar med 

verksamheten och att 

det gör att de som 

arbetar med det inte 

kommer att orka med 

och att musikklasserna 

på sikt försvinner. 

Kommuninvånaren 

hör nu av sig igen och 

meddelar till 

ledamöterna att 

Svar att nuvarande majoritet 

inte hållit det beslut man 

tidigare varit överens om 

samt att S reserverade sig 

mot det beslut som nu tagits. 

Vice ordf barn och 

utbildningsnämnden, 

2020-02-02 
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farhågorna besannats. 

2020-01-31   Elev undrar varför 

inställningar på 

elevdatorer har 

begränsats 

Skolutvecklare bekräftar att 

möjlighet att ha sekundär-

konton har stängts av och att 

det handlar om säkerhetsskäl 

och åldersgränser. Elev 

menar att åldersgränser inte 

är några problem att ta sig 

förbi med skolmejlen och att 

ändringen är onödig. 

Skolutvecklare tackar för att 

eleven framför synpunkter, 

att det är viktigt och att 

eleven har gjort det på ett 

både sakligt och konstruktivt 

sätt. 

Skolutvecklare, 2020-

01-31 

2020-01-31  

 

Elev tycker att det 

serveras vegetarisk 

mat för ofta och att 

hen inte blir tillräckligt 

mätt under skoldagen 

(samma fråga två ggr)  

Enhetschef svarar att 

vegetariska rätter serveras en 

gång i veckan och vissa 

veckor två gånger i veckan. 

Detta är ett led i 

klimat/miljöarbetet och 

målet är att ge en grund för 

hållbara och hälsosamma 

val. På aktuell skola, 

Sommarhemsskolan, finns 

det alltid en vegetarisk 

alternativrätt och sallads-

bordet innehåller 5 sorter 

som också mättar 

Enhetschef, 

samhällsbyggnad 

2020-02-03  

2020-03-02  Vh vill veta vem som 

har bestämt att 

grundskolan i 

Uddevalla ska ha 3 

appar: Dexter, Unikum 

och Tempus 

Skolutvecklare svarar att 

situationen inte är optimal 

för vårdnadshavare. 

Upphandling pågår med 

målsättning att minska 

antalet appar. Frågeställaren 

får namn och 

kontaktuppgifter till 

systemförvaltarna samt 

information om att 

verksamhetschefen är ytterst 

ansvarig. Frågeställaren ger 

respons och föreslår att 

Skolutvecklare, 

2020-03-02 
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pedagogisk personal blir 

delaktig vid inköp och att 

man bör eftersträva enkelhet. 

2020-03-12  Frågar vem som har 

skrivit brev i Unikum 

om coronaviruset, vill 

komma i kontakt med 

författaren 

Svar om att informationen 

från grundskolan bygger på 

Folkhälsomyndighetens och 

den regionala smittskydds-

enhetens riktlinjer och att 

vårdnadshavare kan prata 

med barnets rektor vid oro 

eller om det finns något 

särskilt att ta hänsyn till.  

Bitr avdchef, 2020-

03-30 

2020-03-16  Anonym fråga om 

varför inte grund-

skolan stänger med 

anledning av risk för 

smitta 

 

Svar att man avvaktar 

eventuella beslut från 

regeringsnivå om stängning. 

Konsumentvägledare 

på Kontaktcenter 

svarade via chatt 

2020-03-16. 

2020-02-12  

 

Vårdnadshavare som 

bor vid kommungräns 

är missnöjd över att 

elev inte har fått 

busskort. 

Svar att avstånden för barnet 

är för korta för att skolskjuts 

ska beviljas samt att båda 

vårdnadshavarna behöver 

vara folkbokförda i 

Uddevalla för att ansökan 

om växelvis boende ska 

beviljas. Information om att 

man kan söka dispens. 

Skolskjutshandläggare 

2020-02-13 

2020-04-26 Vårdnadshavare är 

orolig över att det är 

svårt att organisera 

social distansering i 

skolan. Vårdnads-

havare föreslår 

hemmastudier för en 

del elever. 

Ordf svarar att skolan följer 

riktlinjer och gör så mycket 

man kan med de förut-

sättningar som finns.  Hem-

undervisning ingen rättighet 

men skolministern har nämnt 

att distansundervisning kan 

bli aktuellt under vissa förut-

sättningar för dem med 

milda symptom och skolan 

bestämmer lokalt om det kan 

hanteras. Finns inget beslutat 

runt detta ännu. 

Ordf barn och 

utbnämnden, 2020-

04-22, 2020-04-26 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

Ämnesområden – sammanfattning 
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 2 ärenden är kopplade till samma personalärende 

 3 av ärendena påverkar elevers trygghet och studiero och elevers arbetsmiljö 

 1 ärende gäller enskild elevs behov av stöd 

 1 ärende gäller skollunchens innehåll  

Beskrivning av klagomål  

 

Klagomål Åtgärd 

Synpunkter runt vegetariska alternativ i 

skolan. Klagomålet gäller protein-

innehållet i vegetariskt alternativ på 

skollunchen. 

Ärendet överlämnat till enhetschef Mål-

tidsservice och hanteras inom meny-

planeringsgruppen.  

Tre synpunkter runt arbetsmiljö Agneberg 

Klagomålet gäller elever som upplevs 

förstöra arbetsmiljön för övriga elever. 

Ärendet överlämnat till rektor. Hanterades 

tillsammans med elevhälsoteam, lärare 

och elevansvariga lärare. 

Klagomål gällande personal på 

gymnasieskolan 

Ärendet är hanterat inom förvaltningen 

enligt arbetsrättsliga rutiner  

Klagomål gällande betygsättning på 

gymnasieskolan 

Ärendet är hanterat inom förvaltningen 

Vuxenutbildningen  

Totalt: 2 ärenden 

Klagomål Åtgärd 

Synpunkter på hur anmälan till utbildning 

görs 

Hänvisning till hemsida och till 

studievägledare 

Klagomål på distansundervisningen från 

elev. Upplevelsen är att eleven får många 

uppgifter att arbeta med och lösa, men att 

hjälpen från läraren är bristfällig. 

Upplever även att läraren är svår att nå.  

Läraren har lektioner via Team och 

lägger ut uppgifter i Classroom. Läraren 

finns tillgänglig på mejl och telefon – där 

telefontider finns kommunicerade.  

För att bemöta detta klagomål och 

identifiera problemet lade läraren ut ett 

extra handledningsmöte och kontaktade 

samtliga elever, men ingen ville ha 

handledning och alla tyckte att det 

fungerade bra.  
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Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

 

 

Expediera till 

Verksamhetskontoren 
 

 

 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr BUN 2020/00717 11  

Översyn av förstelärarorganisationen  

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny inriktning på förstelärarorganisationen 

som innebär att göra om förstelärartjänsterna till tidsbegränsade förordnanden samt att 

formulera ett tydligare och mer renodlat uppdrag för förstelärartjänsterna utifrån de 

behov som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Förändringen skulle tjäna följande syften:  

 

• En ökad flexibilitet utifrån behov som identifierats i det systematiska 

kvalitetsarbetet på de olika nivåerna i organisationen,  

• En mer tydlig och transparent rekryteringsprocess och vad som krävs 

• Ökad legitimitet för förstelärare,  

• Ekonomiskt fördelaktig kopplat till en särskild statsbidragsutredning som gjorts. 

  

Fler lärare skulle också få möjligheten att bli förstelärare vilket gynnar Uddevalla som 

attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande medarbetare. Sammantaget 

bedöms förslaget skapa goda förutsättningar för utveckling av utbildningen i hela Barn- 

och utbildning.   

 

Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig bakom det fortsatta arbetet mot en ny 

inriktning på förstelärartjänsterna, enligt tjänsteskrivelse.   

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som ett led i nämndens målarbete med att ställa om organisationen till nya 

arbetsformer och arbetssätt ställa sig bakom förvaltningens fortsatta arbete mot en ny 

inriktning på förstelärarorganisationen, enligt tjänsteskrivelse.  
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Handläggare 

Kvalitetsstrateg Anna Hurtig 

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

 

Översyn av förstelärarorganisationen  

Sammanfattning 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny inriktning på förstelärarorganisationen 

som innebär att göra om förstelärartjänsterna till tidsbegränsade förordnanden samt att 

formulera ett tydligare och mer renodlat uppdrag för förstelärartjänsterna utifrån de 

behov som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Förändringen skulle tjäna följande syften:  

 

• En ökad flexibilitet utifrån behov som identifierats i det systematiska 

kvalitetsarbetet på de olika nivåerna i organisationen,  

• En mer tydlig och transparent rekryteringsprocess och vad som krävs 

• Ökad legitimitet för förstelärare,  

• Ekonomiskt fördelaktig kopplat till en särskild statsbidragsutredning som gjorts. 

  

Fler lärare skulle också få möjligheten att bli förstelärare vilket gynnar Uddevalla som 

attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande medarbetare. Sammantaget 

bedöms förslaget skapa goda förutsättningar för utveckling av utbildningen i hela Barn- 

och utbildning.   

 

Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig bakom det fortsatta arbetet mot en ny 

inriktning på förstelärartjänsterna, enligt tjänsteskrivelse.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som ett led i nämndens målarbete med att ställa om organisationen till nya 

arbetsformer och arbetssätt ställa sig bakom förvaltningens fortsatta arbete mot en ny 

inriktning på förstelärarorganisationen, enligt tjänsteskrivelse.  

Ärendebeskrivning 

I Barn- och utbildningsnämndens SWOT-analys inför budget 2021-2023 identifierades 

som svaghet att nämnden och dess verksamheter inte fullt ut använder sina resurser, 

inklusive sina personella resurser, på ett tillräckligt strategiskt och ändamålsenligt sätt, 

för att: 
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- komma till rätta med de problem som identifierats i det systematiska 

kvalitetsarbetet för att öka måluppfyllelsen,  

- för att möta våra utmaningar kopplat till bland annat kompetensförsörjning och 

effektiviseringskrav. 

 

Förvaltningsledningen konstaterade vid senaste resultatdialog att förstelärare är en 

sådan grupp vars kompetens inte i tillräcklig hög grad tillvaratas utifrån de behov som 

identifieras i det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns också en otydlighet i 

förstelärares uppdrag då uppdraget är generellt formulerat. Detta påverkar inte enbart 

styrning och ledning av förstelärarorganisationen utan kan också påverka förstelärares 

legitimitet negativt.  

 

Ytterligare ett problem som identifierats kopplat till förstelärare är kommunens mycket 

låga nyttjandegrad av statsbidraget för förstelärare jämfört med andra kommuner. Mot 

bakgrund av det senare gav förvaltningschef en arbetsgrupp i uppdrag att utreda 

orsakerna bakom den låga nyttjandegraden samt förslag till åtgärder för att 

nyttjandegraden ska öka till minst 95 %. Ett av de förslag till åtgärder som gruppen kom 

fram till var att tidsbegränsa karriärtjänsterna.  

 

De rapporter och utvärderingar som gjorts kring förstelärarreformen visar på både för- 

och nackdelar med tillsvidareanställning respektive tidsbegränsad anställning.  

Skolverkets rapporter som publicerades under de första åren av förstelärartjänsterna 

visar hur huvudmän resonerat kring tidsbegränsning eller tillsvidare.  De huvudmän 

som förespråkat en tidsbegränsad anställning menar att det kan finnas en utmaning i att 

försöka kombinera permanenta tjänster och ett specifikt tidsbegränsat 

utvecklingsuppdrag. Ett tidsbegränsat uppdrag ökar möjligheten till anpassning efter 

behov utifrån vad som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan också 

vara en fördel att engagerade skickliga lärare får satsa på att göra en insats under en 

bestämd tid. Därtill kan personer vilja gå ner i tempo efter en större insats och återgå till 

ordinarie tjänst. En tidsbegränsning kan också skapa incitament för lärare som inte 

utsetts att bli ännu skickligare och att stanna kvar i kommunen då möjligheten till ett 

försteläraruppdrag står öppen för flera lärare att ta del av utifrån särskilda 

kvalifikationer. Möjligheten ska inte bero på vilken skola du just nu jobbar.  

  

Å andra sidan finns huvudmän som menar att det är en tillsvidareanställning som ger 

goda förutsättningar att behålla de skickligaste lärarna i verksamheten, att 

tillsvidaretjänster skapar incitament för de lärare som fått en karriärtjänst att fortsätta 

vara särskilt skickliga i sin undervisning. Tillsvidareanställning leder därmed till 

långsiktig kvalitetsförbättring.  

 

Skolverket har identifierat fyra framgångsfaktorer kring försteläraruppdraget: Dessa är:  

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-05-26 Dnr BUN 2020/00717 

  

 

 

 

• Uppdraget bör vara tydligt formulerat i såväl omfattning som innehåll, och 

uppdraget bör tydliggöras för övriga lärare och annan personal på skolan.  

• Förstelärare och lektorer bör ha en nyckelroll i det kollegiala lärandet. 

• Det bör finnas en balans mellan övergripande och lokala uppdrag samt tid för 

undervisning.  

• I de fall förstelärare och lektorer har omfattande uppdrag bör huvudmannen 

överväga att frigöra tid från deras ordinarie tjänst. 

 

Förvaltningens förslag 

Efter förda diskussioner i förvaltningsledningsgruppen utifrån de underlag som tagits 

fram är ambitionen att göra om förstelärartjänsterna till tidsbegränsade förordnanden 

samt att formulera ett tydligare och mer renodlat uppdrag för förstelärartjänsterna 

kopplat till förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.  

 

Förslaget skulle tjäna följande syften:  

 

• En ökad flexibilitet utifrån behov som identifierats i det systematiska 

kvalitetsarbetet på de olika nivåerna i organisationen, 

• En mer tydlig och transparent rekryteringsprocess och vad som krävs, 

• Ökad legitimitet för förstelärare,  

• Ekonomiskt fördelaktig kopplat till en särskild statsbidragsutredning som gjorts. 

  

Fler lärare skulle också få möjligheten att bli förstelärare vilket gynnar Uddevalla som 

attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande medarbetare. Sammantaget 

bedöms förslaget skapa goda förutsättningar för utveckling av utbildningen i hela Barn- 

och utbildning.   

 

 

Staffan Lindroos Anna Hurtig  

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg  
 

Skickas till 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr BUN 2020/00753  12 

Uddevalla vuxenutbildnings hyra av Sinclair under 2020 

Sammanfattning 

16 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om att kommunens eftergymnasiala 

utbildningar ska samlokaliseras med vuxenutbildningen, under barn- och 

utbildningsnämnden. Vuxenutbildningen planerade inför att ta över 

utbildningsverksamheten och enligt direktiv vara ute från Sinclair senast sista juni. 

Därefter kom ett nytt direktiv om att vuxenutbildningen skulle hyra hela HCB/Sinclair 

och under hela året istället för sex månader. 

 

Vuxenutbildningen tog 1 januari 2020 över styrningen av verksamheten och kommer 

under våren 2020 flytta all verksamhet från tidigare HCB till I17. Utöver 

yrkeshögskoleutbildningar och universitetsutbildning med sändning till Uddevalla, 

erbjuder vuxenutbildningen även tentamensservice samt genomför Högskoleprovet. 

 

Övertagandet har medfört ökade kostnader för vuxenutbildningen, samtidigt som 

kommunbidraget legat på samma nivå som tidigare. Den verksamhet som tidigare fanns 

i Sinclair erhöll kommunbidrag för hyran. 

 

Nettokostnaden för vuxenutbildningens övertagande är följande: 

 

Utgifter: 

Hyra Sinclair januari – december: - 4 364 764 kr 

 

Intäkter: 

YH-utbildningar: 449 500 kr 

Övriga intäkter: 1 098 746 kr 

 

Nettokostnad för vuxenutbildningen: - 2 816 518 kr 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att hemställa till kommunstyrelsen att fatta beslut om att vuxenutbildningen ska ersättas 

för nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair, liksom den tidigare verksamheten erhöll 

kommunbidrag för hyran. 
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Barn och utbildning 
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2020-06-01 Dnr BUN 2020/00753 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef Vuxenutbildningen Ulf Larsson  

Telefon 0522-69 75 21 
ulf.larsson@uddevalla.se 

 

Uddevalla vuxenutbildnings hyra av Sinclair under 2020 

Sammanfattning 

16 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om att kommunens eftergymnasiala 

utbildningar ska samlokaliseras med vuxenutbildningen, under barn- och 

utbildningsnämnden. Vuxenutbildningen planerade inför att ta över 

utbildningsverksamheten och enligt direktiv vara ute från Sinclair senast sista juni. 

Därefter kom ett nytt direktiv om att vuxenutbildningen skulle hyra hela HCB/Sinclair 

och under hela året istället för sex månader. 

 

Vuxenutbildningen tog 1 januari 2020 över styrningen av verksamheten och kommer 

under våren 2020 flytta all verksamhet från tidigare HCB till I17. Utöver 

yrkeshögskoleutbildningar och universitetsutbildning med sändning till Uddevalla, 

erbjuder vuxenutbildningen även tentamensservice samt genomför Högskoleprovet. 

 

Övertagandet har medfört ökade kostnader för vuxenutbildningen, samtidigt som 

kommunbidraget legat på samma nivå som tidigare. Den verksamhet som tidigare fanns 

i Sinclair erhöll kommunbidrag för hyran. 

 

Nettokostnaden för vuxenutbildningens övertagande är följande: 

 

Utgifter: 

Hyra Sinclair januari – december: - 4 364 764 kr 

 

Intäkter: 

YH-utbildningar: 449 500 kr 

Övriga intäkter: 1 098 746 kr 

 

Nettokostnad för vuxenutbildningen: - 2 816 518 kr 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa till kommunstyrelsen att fatta beslut om att vuxenutbildningen ska ersättas 

för nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair, liksom den tidigare verksamheten erhöll 

kommunbidrag för hyran. 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-06-01 Dnr BUN 2020/00753 

  

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Ulf Larsson  

Förvaltningschef  Verksamhetschef 

Vuxenutbildningen  

Skickas till 

Kommunstyrelsen  

Vuxenutbildningen  



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr BUN 2020/00715  13 

Medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans 
pga. Corona 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har 2020-05-19 tagit emot ett medborgarförslag från en 

gymnasieelev om att Uddevalla kommun borde erbjuda skollunch till gymnasieelever 

som läser på distans på grund av Corona. Kommunfullmäktige har överlåtit till barn och 

utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

 

Regeringen meddelade den 29 maj att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 

distansundervisning tas bort från och med den 15 juni och att elever i gymnasieskolan 

kan återvända till skolans lokaler under sommaren och till hösten. Eleverna kommer då 

få skollunch i anslutning till sin undervisning och förvaltningen anser därför att 

medborgarförslaget kan anses vara besvarat eftersom situationen inte längre är aktuell.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans p.g.a. Corona publ. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020.05-13 §133 Medborgarförslag om 

skollunch till elever som läser på distans p.g.a. Corona 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att med denna tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2020-05-19 Dnr BUN 2020/00715 

  

 

Handläggare 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson 

Telefon 0522-696853 
stefan.einarsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans 

pga. Corona 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har 2020-05-19 tagit emot ett medborgarförslag från en 

gymnasieelev om att Uddevalla kommun borde erbjuda skollunch till gymnasieelever 

som läser på distans på grund av Corona. Kommunfullmäktige har överlåtit till barn och 

utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

 

Regeringen meddelade den 29 maj att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 

distansundervisning tas bort från och med den 15 juni och att elever i gymnasieskolan 

kan återvända till skolans lokaler under sommaren och till hösten. Eleverna kommer då 

få skollunch i anslutning till sin undervisning och förvaltningen anser därför att 

medborgarförslaget kan anses vara besvarat eftersom situationen inte längre är aktuell.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 

Medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans p.g.a. Corona publ. 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020.05-13 §133 Medborgarförslag om 

skollunch till elever som läser på distans p.g.a. Corona 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att med denna tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Stefan Einarsson  

Förvaltningschef Verksamhetschef gymnasiet  

Skickas till 

Medborgarförslagställare  

Gymnasiekontoret  



 
Medborgarförslagets ärende: 
Skollunch till elever som läser på distans pga corona 
 
Ditt medborgarförslag: 
Hej Uddevalla kommun! 
Mitt namn är NN jag går tredje året på Fordon och transportprogrammet på Östrabo yrkes. Jag har 
lite funderingar om våran distansundervisning då det finns många personer som inte äter lunch 
under skoldagarna hemma för man inte har den ekonomiska möjligheten. Är det något som 
Uddevalla kommun har tänkt på? Då jag vet flertalet skolor i närområdet som erbjuder lunch för 
elever som läser på distans bla Fridagymnasiet i Vänersborgs kommun. Jag själv tycker det är något 
Uddevalla kommun borde börja med. 
 
Dagens datum: 
23/4-2020 
 
 
Jag tillåter att mitt namn publiceras på Uddevalla kommuns hemsida Nej 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-05-13 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr KS 2020/00308  

Medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans 
pga corona 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar  

 

att överlåta till barn- och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-05-18 av 

Elving Andersson (C), Anna-Lena Heydar (S) och Christina Nilsson (KD) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-05-18 av 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-05-19 till 

Förslagsställaren 

Barn och utbildningsnämnden 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr BUN 2020/00012  14 

Anmälningsärenden till barn och utbildningsnämnden 2020-06-
11 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-
05-11 
 
2020-
05-13 

IN Samhälls-
byggnad  

Förslag till beslut Kyrkebyn 1:14, Lane-Ryrs skola, 
anmälan om efterbehandling 
 
Kyrkebyn 1.14  Svar på anmälan om efterbehandling 

2020/
00377 

2020-
05-12 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut för utökad tillsyn av Myntets förskola inom 
hälsoskydd 

2020/
00701 

2020-
05-13 

IN Förvalt-
ningsrätten  

Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 3364-20 
Överkalgan av beslut om skolplacering 

2020/
00288 

2020-
05-13 

IN Lärar-
förbundet 

Framställan enligt 6 kap. 6a§ arbetsmiljölagen om 
begäran om arbetsmiljöåtgärd 

2020/
00704 

2020-
05-14 

IN Skol-
inspektionen  

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna 
anmälan till Uddevalla kommuns klagomålshantering 

2020/
00373 

2020-
05-18 

IN SPSM Underrättelse om beslut skolplacering 
 

2019/
00446 

2020-
05-18 

IN Skol-
inspektionen  

Resultat från Skolinspektionens ombedömning av 
nationella prov 2019 Östrabo Y FT 

2019/
00781 

2020-
05-19 

IN Kommun-
fullmäktige 

Kommunfullmäktiges protkollsutdrag 2020-05-13 § 117 
med tjänsteskrivelse och bilagor Antagandet av Riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun 

2019/
01255 

2020-
05-19 

IN Kommun-
fullmäktige 

Kommunstyrelsens 2020-04-29 § 125, 
Kommunfullmäktiges 2020-05-13 § 118 och 
Ekonomiutskottets 2020-04-20 § 23 protokollsutdrag 
med tjänsteskrivelse och bilagor Riktlinjer för Uddevalla 
kommuns sociala investeringsmedel 

2020/
00724 

2020-
05-20 

IN Samhälls-
byggnad  

Beslut om föreläggande att anpassa antalet toaletter till 
antalet elever 

2020/
00389 

2020-
05-22 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut för utökad tillsyn av Konvaljen 9, 
Norrskolan inom hälsoskydd 

2020/
00725 

2020-
05-25 

IN Migrations-
verket  

Angående ersättning för kostnader för 
utbildningskostnader kv 4 2019  7331-2020-1150 

2020/
00678 

2020-
05-25 

IN ULNA AB Registreringsbevis efter genomförd fusionering av 
Matildaskolan AB 

2019/
01251 

2020-
05-26 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut för utökad tillsyn av Unneröd 2.4 
Skoglyckans förskola inom hälsoskydd 

2020/
00742 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-
05-28 

IN Kammar-
rätten i 
Göteborg  

Underrättelse från Kammarräten i Göteborg i mål 2523-
20 gällande beslut om tilläggsbelopp till Fridaskolan 

2018/
00047 

2020-
05-29 

IN Diskriminerin
gsombudsm
annen  

Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020 39 Begäran 
om yttrande gällande Anmälan mot Norgårdenskolan 7-9 

2020/
00746 

2020-
05-26 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 159 
med tjänsteskrivelse Justering av kommunbidrag 2020 

2019/
00018 

2020-
06-01 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens 2020-05-27 § 170 och 
ekonomiutskottets 2020-05-18 § 27 protokollsutdrag med 
tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämndens ansökan 
ur effektiviseringsfonden 2020 

2020/
00504 
2020/
00508 

2020-
06-01 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens 2020-05-27 § 172 och 
personalutskottets 2020-05-06 § 30 protokollsutdrag 
med tjänsteskrivelse och bilagor Övertalighet inom 
förvaltningen barn och utbildning 

2020/
00692 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-06-02 Dnr BUN 2020/00012 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälningsärenden till barn och utbildningsnämnden 2020-

06-11  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-
05-11 
 
2020-
05-13 

IN Samhälls-
byggnad  

Förslag till beslut Kyrkebyn 1:14, Lane-Ryrs skola, 
anmälan om efterbehandling 
 
Kyrkebyn 1.14  Svar på anmälan om efterbehandling 

2020/
00377 

2020-
05-12 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut för utökad tillsyn av Myntets förskola inom 
hälsoskydd 

2020/
00701 

2020-
05-13 

IN Förvalt-
ningsrätten  

Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 3364-20 
Överkalgan av beslut om skolplacering 

2020/
00288 

2020-
05-13 

IN Lärar-
förbundet 

Framställan enligt 6 kap. 6a§ arbetsmiljölagen om 
begäran om arbetsmiljöåtgärd 

2020/
00704 

2020-
05-14 

IN Skol-
inspektionen  

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna 
anmälan till Uddevalla kommuns klagomålshantering 

2020/
00373 

2020-
05-18 

IN SPSM Underrättelse om beslut skolplacering 
 

2019/
00446 

2020-
05-18 

IN Skol-
inspektionen  

Resultat från Skolinspektionens ombedömning av 
nationella prov 2019 Östrabo Y FT 

2019/
00781 

2020-
05-19 

IN Kommun-
fullmäktige 

Kommunfullmäktiges protkollsutdrag 2020-05-13 § 117 
med tjänsteskrivelse och bilagor Antagandet av Riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla 
kommun 

2019/
01255 

2020-
05-19 

IN Kommun-
fullmäktige 

Kommunstyrelsens 2020-04-29 § 125, 
Kommunfullmäktiges 2020-05-13 § 118 och 
Ekonomiutskottets 2020-04-20 § 23 protokollsutdrag 
med tjänsteskrivelse och bilagor Riktlinjer för Uddevalla 
kommuns sociala investeringsmedel 

2020/
00724 

2020-
05-20 

IN Samhälls-
byggnad  

Beslut om föreläggande att anpassa antalet toaletter till 
antalet elever 

2020/
00389 

2020-
05-22 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut för utökad tillsyn av Konvaljen 9, 
Norrskolan inom hälsoskydd 

2020/
00725 

2020-
05-25 

IN Migrations-
verket  

Angående ersättning för kostnader för 
utbildningskostnader kv 4 2019  7331-2020-1150 

2020/
00678 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-06-02 Dnr BUN 2020/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-
05-25 

IN ULNA AB Registreringsbevis efter genomförd fusionering av 
Matildaskolan AB 

2019/
01251 

2020-
05-26 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut för utökad tillsyn av Unneröd 2.4 
Skoglyckans förskola inom hälsoskydd 

2020/
00742 

2020-
05-28 

IN Kammar-
rätten i 
Göteborg  

Underrättelse från Kammarräten i Göteborg i mål 2523-
20 gällande beslut om tilläggsbelopp till Fridaskolan 

2018/
00047 

2020-
05-29 

IN Diskriminerin
gsombudsm
annen  

Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020 39 Begäran 
om yttrande gällande Anmälan mot Norgårdenskolan 7-9 

2020/
00746 

2020-
05-26 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 159 
med tjänsteskrivelse Justering av kommunbidrag 2020 

2019/
00018 

2020-
06-01 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens 2020-05-27 § 170 och 
ekonomiutskottets 2020-05-18 § 27 protokollsutdrag med 
tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämndens ansökan 
ur effektiviseringsfonden 2020 

2020/
00504 
2020/
00508 

2020-
06-01 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens 2020-05-27 § 172 och 
personalutskottets 2020-05-06 § 30 protokollsutdrag 
med tjänsteskrivelse och bilagor Övertalighet inom 
förvaltningen barn och utbildning 

2020/
00692 

 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr BUN 2020/00002  15 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-06-11 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-06-02 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-06-02 Dnr BUN 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-06-11 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-06-02 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 

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 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr BUN 2020/00034  16 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-06-11 

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 förteckning daterad 2020-06-02 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-06-02 Dnr BUN 2020/00034 

  

 

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 2020-06-11 

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 förteckning daterad 2020-06-02 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr BUN 2020/00063  17 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-06-11 

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 förteckning daterad 2020-06-02 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-06-02 Dnr BUN 2020/00063 

  

 

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 2020-06-11 

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 förteckning daterad 2020-06-02 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr BUN 266962   18 

Övriga frågor 
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