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1 Sammanfattning 
Coronapandemin har prövat verksamheten mer än vanligt. Med flexibla lösningar har undervisning kunnat 
fortsätta bedrivas. Genomförande av fjärr- och distansundervisning inom gymnasieskola och 
vuxenutbildningen har varit lyckosam. 

Nämndens budgetavvikelse i delårsbokslutet är positiv och bättre än fjolåret. Kostnadsutvecklingen avtar och 
ligger på en betydligt lägre nivå än tidigare år. Intäkterna från statsbidrag ökar. Gymnasieskola och Särskola 
har större avvikelser. Prognosen är försiktig och osäker utifrån rådande omständigheter. 

 
Effektiviseringsuppdrag, ingående obalanser, omfattande etableringsuppdrag samt ofördelaktiga 
lokalförutsättningar gör att nämnden har ett fortsatt ansträngt ekonomiskt läge. 

 
Pga Coronapandemin har ett stort kliv tagits ut i en mer digitaliserad undervisning under perioden vilket 
gynnar framtida digital kompetens. I början av året gick förvaltningsledningen tillsammans med ett antal 
funktioner på strategisk nivå i Barn- och utbildning in i ett delregionalt kompetenslyft anordnat av 
iCare4Fyrbodal i samarbete med SKR i syfte att stärka ledningen att leda och styra digital transformation för 
en smartare välfärd. Med anledning av pandemin har projektet avbrutits med fortsättningen hösten 2020. 

Ett strategiskt viktigt område för Barn- och utbildningsnämnden är utveckling av arbetssätt och arbetsformer 
för att möjliggöra genomförande av god utbildning med mindre resurser. För att skapa bättre förutsättningar 
för befintliga lärare att ägna sig åt undervisning har lärarassistenter anställts inför vårterminen. Ett flertal 
tjänster inom andra yrkeskategorier än lärare, t.ex. elevassistenter, har gjorts om till lärarassistenter. Ett 
dystert besked är dock att statsbidrag för lärarassistenter som förvaltningen hade räknat med att få 
halverades.  

 

Verktyget Loopme i syfte att stödja rektor i sitt pedagogiska ledarskap har under perioden implementerats i 
allt större skala. Insatserna inom ramen för Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola för att höja 
kunskapsresultaten och öka likvärdigheten har fortsatt. De två utvecklingsprojekten har dock som mycket 
annat fått stå tillbaka något under perioden på grund av den rådande pandemin. 

 
Framgångar noteras i arbetet med att få styrkedjan på plats, inte minst genom de dialoger som förts mellan 
nivåerna om undervisning (kunskapsresultat) och värdegrund (trygghet och studiero). Uppföljningarna från 
respektive skolform vittnar om att dialogerna kring nulägesbild av resultat, analys av vad som förklarar 
resultat och genomförande, samt åtgärder för att utveckla och höja kvalitet skapat en gemensam förståelse 
och samstämmighet mellan nivåerna vilket stärker styrkedjan.   

 
Uppföljningar som gjorts av elevernas kunskapsresultat innevarande läsår visar liknande avvikelsenivåer 
som tidigare. Prognosen på måtten i nämndens styrkort för läsåret 19/20 är liknande resultat som föregående 
läsår. Arbetet med SKA för att möjliggöra god kontroll på elevernas kunskapsutveckling och mer träffsäkra 
insatser för ökad måluppfyllelse kommer att fortsätta.  

 
Vuxenutbildningen tog enligt plan över styrning och ledning av utbildningsverksamheten på Sinclair 1 
januari 2020. Frigörande av HCB:s lokaler har öppnat nya möjligheter till utbildningsplatser för Barn- och 
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utbildning men också möjligheter till integration. För att påskynda lokalförsörjningen har Uddevalla 
kommun ingått ett avtal med Hemsö som extern partner. Detta avtal innebär att större lokalfrågor kopplade 
till grundskola och förskola i Ljungskile/södra Uddevalla införlivas i kommande projekt med Hemsö. Detta 
ökar möjligheterna för nämnden att komma i balans med lokaler kopplat till verksamheternas behov i 
området i enlighet med fastställda tidplaner från Barn- och utbildning.  

 

2 Ekonomiskt utfall 

2.1 Ekonomiskt utfall Barn-och utbildningsnämnden 

  
 

Förskola 
Förskoleverksamheten uppvisar ett överskott i perioden på 7,0 mkr. Prognosen totalt för helåret är ett 
överskott på 4,0 mkr. För den kommunala verksamheten förväntas ett underskott på 2,4 mkr varav 
pedagogisk omsorg står för 2,2 av detta. Svårigheten att rekrytera barn till pedagogisk omsorg är besvärande. 
Flera flyttar och förändringar av verksamhet innebär en viss osäkerhet i prognosen. Placeringsprocessen är 
försenad i vår vilket påverkar enheternas möjlighet att göra träffsäkra prognoser. På grund av Covid-19 har 
inte många av de barn som normalt tas in som överinskrivningar sent på terminen efterfrågat eller erbjudits 
plats detta år. 

 
Grundskola/fritidshem 
Återhållsamheten sedan tidigare år i förhållande till kostnader som ej direkt påverkar undervisningskvaliteten 
fortsätter innevarande år. Omorganisation inom verksamhetsledningen i syfte att kunna arbeta mer strategiskt 
har startat enligt plan i april. Samtidigt intensifieras arbetet kring tjänstefördelning och schemaläggning för 
att stötta enheterna i deras effektiviseringsarbete. För att undvika att personalstyrkan minskas tas samtidigt 
ett helhetsgrepp beträffande hur vi använder våra resurser på mest effektiva sätt. 

På grund av platsbrist i centrum/norr planeras för en årskurs två i Ramneröd F’s modulhus. Starten 
höstterminen 20 sker med få elever men beräknas öka successivt. Pga Covid-19 är prognosen mer 
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svårförutsägbar, då det finns både kostnader och intäkter som kan svänga kraftigt framöver. 
Effektiviseringsarbete pågår och går in i en ny fas i och med höstens nya tjänstefördelning som ju innebär 
ytterligare steg avseende att se över en kostnadsdrivande organisation. 

 
Särskola 
Grundsärskolans verksamhet växer både vad gäller undervisning och fritids. Till hösten bedöms antalet 
elever öka med 20 stycken, (en ökning med ca 25 %), där lite fler än hälften av dessa även behöver fritids. 
Den tänkta omorganisation som ursprungligen planerades till hösten då Källdalsskolan tas i bruk har fått 
skjutas på framtiden. Den stora elevtillströmningen medför ökade personal- och skolskjutskostnader.  

Gymnasiesärskolan ökade sina personalkostnader bland annat till följd av att elever som tidigare haft särskilt 
stöd via LSS fått detta reducerat vilket ökar belastningen på den kommunala verksamheten. Något fler 
externa elever än beräknat kommer att studera vid Uddevalla gymnasiesärskola till hösten viket genererar 
ökade intäkter. Från höstterminstart kommer elever att erbjudas ett boende vid ett nyöppnat elevhem. Totalt 
finns 12 rum vara sex av rummen kommer att erbjudas till gymnasiesärelever. Övriga sex rum kan under en 
övergångsperiod erbjudas till elever på Uddevalla gymnasieskola. 

 
Gymnasieskola 
Verksamheten arbetar på många plan med aktiva åtgärder. Internt arbete sker med ny 
fördelning/beräkningsmodell av tjänster mellan gymnasieskolans program. Vidare pågår arbete med att 
fastställa ett nytt arbetstidsavtal för lärare i Uddevalla gymnasieskola. Ett aktivt arbete pågår inom 
förvaltningen att omplacera personal till annan utbildningsform då arbetsbrist föreligger. Interkommunala 
intäkter ser ut att vika med 1,2 mkr. Något fler elever som väljer annan utbildningsanordnare motsvarar en 
ökad kostnad på 1,5 mkr. Antalet gymnasieelever i Uddevalla gymnasieskola beräknas för året uppgå till 
3030. Det ses en tendens till ökad kostnad för SIS-placeringar av ungdomar. Ca 20 ungdomar som nu 
studerar vid det Individuella programmet (inom ramen för gymnasielagen) kommer till hösten att finnas i en 
gråzon gällande sin undervisning. Beslut kommer att fattas om ungdomarna skall flyttas till 
vuxenutbildningen för att få en yrkesbehörighet, vara kvar på gymnasiet eller stå utanför utbildningsväsendet 
och i en förlängning eventuell utvisning.  Inställda skolmåltider sedan 17 mars till följd av 
distansundervisning under pandemin bör ge en betydligt lägre avgift till Samhällsbyggnadsförvaltningen.  

Vuxenutbildningen 
Vid årsskiftet övertog Vuxenutbildningen alla yrkeshögskoleutbildningar som bedrevs i Sinclairhuset efter 
beslut från kommunstyrelsen. Hyra och städ belastar nu verksamheten fullt ut för dessa lokaler men något 
utökat kommunbidrag har ej erhållits. Övertagandet av lokalerna innebär ett underskott vid årets slut om nära 
3 mkr netto. Den rådande situationen i Sverige med ökad arbetslöshet medför att Vuxenutbildningen nu 
arbetar intensivt utifrån nationella direktiv kring utökade satsningar på utbildning. Arbete med anpassningar 
utifrån erhållna bidrag görs kontinuerligt och Vuxenutbildningen söker de statsbidrag som är möjliga under 
året.  

3 Uppföljning av styrkort 

3.1 Kommunfullmäktiges övergripande strategi: Verka för en trygg och jämlik skola som 
skapar studiero och förbättrade studieresultat 

Barn- och utbildning har under perioden arbetat för att ta ett bättre helhetsgrepp kring barnens/elevernas hela 
skolgång, från förskola till gymnasieskola/vuxenutbildningen. ”Alla har del i studentmössan”. Ett 
övergripande värdegrundsarbete (ÖRP) har påbörjats i samband med detta. Det gemensamma 
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förvaltningsövergripande arbetet har resulterat i nya perspektiv på problem- och orsaksformuleringar, vilket 
borgar för mer träffsäkra insatser på huvudmannanivå för ökad måluppfyllelse. Arbetet lägger också grunden 
för nya arbetssätt och arbetsformer och ett bättre samutnyttjande av våra gemensamma resurser. Det 
omfattande arbetet kring möjligheten till förändrad skolstruktur i kommunen, som berör alla 
verksamhetsområden, är exempel på detta.  

Det arbete som görs inom ramen för denna strategi spänner över flera av kommunfullmäktiges övergripande 
strategier. God utbildning lägger grunden för Uddevalla kommun som en självklar tillväxtmotor och ett mer 
tryggt och hållbart Uddevalla.  

  

3.1.1 Nämndens strategier för ökad måluppfyllelse  

 

Nämndstrategier Kommentar 

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

Samtliga verksamhetsområden vittnar om att den gemensamma tankemodellen/ 
förhållningssättet till den egna verksamheten i mångt och mycket är på plats. 
Analysen av resultaten kopplat till en mer kritisk granskning av de egna 
arbetsprocesserna och den egna strukturen har lett till att man upptäckt vad som 
behöver förbättras inom sitt eget ansvarsområde för att nå en högre grad av 
måluppfyllelse. På förvaltningsledningsnivå behöver arbetet intensifieras för ett mer 
ändamålsenligt och samordnat SKA-arbete utifrån ett helhetsperspektiv från förskola 
till vuxenutbildningen.  

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

Vad gäller utveckling av arbetssätt och arbetsformer som möjliggör genomförande av 
god utbildning med mindre resurser är den samlade bedömningen att arbetet är i 
gång. Förvaltningen har identifierat flera samverkansområden mellan 
verksamhetsområdena för att uppnå högre effektivitet och ökad måluppfyllelse. 
Sommarskolan är ett exempel vars genomförande i år kommer att ske på annat, mer 
effektivt sätt. 

 
Gymnasieskolans uppföljning visar ett behov av att skapa en förvaltningsgemensam 
samverkansgrupp för förvaltningens särverksamheter (grundsärskola, 
gymnasiesärskola och särvux) för att kunna arbeta systematiskt över 
skolformsgränserna och inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Ny funktion har anställts inom grundskola för att stödja rektorerna i att skapa en mer 
effektiv organisation. Digitaliseringsprojekten inom ramen för effektiviseringsfonden 
har inletts. Implementeringen av nämndens IKT-strategi är igång vilket möjliggör 
utveckling av undervisningen och framtida digital kompetens. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 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 (KF ÖS 6) 

Strategin för det drogförebyggande arbetet Drogfri ungdom har reviderats under 
perioden och antagits av barn- och utbildningsnämnden och kultur- och 
fritidsnämnden. Drogfri ungdom har arbetat för en snabb och smidig hjälp till 
ungdomar och deras föräldrar.  
 
Bedömningen är att uppdraget inte kommer att kunna genomföras då socialnämnden 
inte längre delfinansierar den drogförebyggartjänst som finns i samverkan med 
grundskolan. 2020 bär grundskolan därför hela kostnaden vilket inte är hållbart över 
tid.  
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  Politiska uppdrag Kommentar 

SIG-Särskilda insatsgruppen har fortsatt, ett samverkansprojekt mellan barn- och 
utbildning, kultur- och fritid, socialförvaltningen och polisen. Syfte med samarbetet är 
att motverka utanförskap i samhället genom tidigt förebyggande insatser. 
Huvudfokus ligger på sysselsättning och skola.  
 

 Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020-2022 fått i 
uppdrag att utveckla digitala 
och automatiserade 
processer (KF ÖS 8) 

Inom ramen för effektiviseringsfonden har arbetet påbörjats för att implementera 
närvaroregistrering i grundskola och gymnasieskola samt fjärrundervisning 
modersmål. Utöver detta har ett antal nya e-tjänster tagits fram under perioden. 
Möjligheten till ”digital signatur” undersöks, bl.a. vid betygssignering. 

 
 

  Mått Kommentar 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Gymnasieelever 
med examen inom 
4 år, ska öka  

 
Elevers 
genomsnittliga 
meritvärde/betygsp
oäng ska öka 

 

Kunskapsmåtten i nämndens styrkort avser resultat per läsår. I nedan tabell redovisas 
därför samma resultat som redovisningen vid bokslutsrapporten, dvs senaste officiell 
statistik från föregående läsår 18/19.  
   

Mått Mål Nuläge Trend  Prognos 

Elever som är behöriga till 
yrkesprogram ska öka 

 81 % 0 81 % 

Gymnasieelever med 
examen inom 4 år ska öka 

 74 % -2 74 % 

Elevers genomsnittliga 
meritvärde åk 9 ska öka 

 212,4 -6,2 212,4 

Elevers genomsnittliga 
betygspoäng ska öka 

 13,9 0 13,9  

*Nuläget avser senaste officiella statistik från läsåret 18/19. Trend jämfört  

 med läsåret innan. 

 

Förvaltningen har ett arbete framför sig att konkretisera mål för måttresultaten. Ett rimligt 
mål bör exempelvis vara att 90 % av eleverna är behöriga till gymnasieskolan.  

 

Uppföljningen av höstterminens resultat för åk 9 innevarande läsår visar liknande resultat 
som föregående års åk 9, vilket tyder på ungefär liknande resultatnivåer 2020 för 
grundskolan vad gäller behörighet till gymnasiet och genomsnittligt meritvärde. Det som 
talar emot är den i viss mån höga frånvaron som varit under Covid-19 pandemin. 

Prognosen för kommande läsårs resultat ser betydligt mer oroande ut då årkurs 8 
innevarande läsår avviker negativt.  

 

Det saknas sammanställt kvantitativt underlag för att göra välgrundade prognoser på de 
mått som avser gymnasieskolan. Pandemin bedöms kunna påverka måttresultaten.  
 

Kunskapsresultat som enligt förvaltningsledningens årshjul ska följas upp i början av tertial 
1 och som på kort eller längre sikt kan påverka nämndens måttresultat avser höstterminens 
Unikumbedömningar åk 1-9, höstterminens betyg åk 6-9, samt resultat som ger en 
nulägesbild av gymnasieelevers resultat innevarande läsår.  

 

Resultaten från höstterminens bedömningar i Unikum samt terminsbetyg innevarande läsår 
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visade följande:  

 
 

Identifierade avvikelser i de analyser som gjorts av kunskapsresultaten under 
perioden:  

 

Höstterminens resultat visar: 

• Liknande avvikelsenivå som tidigare uppföljning 

• Pojkar har högre andel bedömningar ”riskerar att inte nå målen” än flickor.  

• Sv. Ma och Eng (samt idrott) är de ämnen med högst avvikelsenivå. 

• 18,2 % av eleverna riskerar att inte nå målen i Sv./SVA 
• Åk 8 avviker negativt. Detta är samma årskull som det tidigare år har identifierats 

avvikelser kring, t.ex. i nationell statistik åk 3 2015 och åk 6 2018.  

 
En positiv avvikelse som identifierades var att antal elever som riskerade att inte nå målen i 
många ämnen hade minskat. 
 
Vad gäller gymnasieelevernas resultat för de elever som nu går sin gymnasieutbildning i de 
olika årskurserna saknas nulägesbild av resultaten utifrån sammanställd statistik. Att inga 
resultat kan presenteras mellan elevernas slutresultat åk 9 och avgångselevernas slutliga 
resultat är en avvikelse att hantera. Hur har det gått för eleverna på IM, för eleverna i åk 1, 
2 och innevarande årskurs 3?  Det behövs underlag som ger en indikation på 
gymnasieelevernas resultatutveckling medan de fortfarande går i skolan. Detta för att kunna 
styra och leda gymnasieskolan mot nämndens mål om ökad andel elever med 
gymnasieexamen.    

 
Även inom särskola saknas underlag för att följa särskoleelevernas måluppfyllelse och 
resultatutveckling i form av bedömningar av olika slag kopplat till t.ex. nationellt 
bedömningsmaterial inom svenska/svenska A och matematik för grundsärskolans elever 
eller till de elever som får betyg.  
 

Vuxenutbildningen ser fortsatt avvikelser i matematikkunskaper när eleverna kommer till 
vuxenutbildningen.  

 
På totalen har vi följande nulägesbild av elevernas resultatutveckling i åldrarna 7-19 år:  
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Problemformuleringar:  

Förvaltningen väljer efter den avvikelseanalys som gjorts under tertial 1 att ha kvar tidigare 
problemformuleringar: 

 

 Förvaltningen kan ännu inte se någon utväxling av de kommunala och statliga 
satsningarna som gjorts på grundskolan för att höja kunskapsresultaten och öka 
likvärdigheten. Vi ser inget tydligt trendbrott.  

 Vi tappar elever på vägen i deras skolgång som gör att de antingen inte når 
gymnasiebehörighet eller inte når ända fram till en gymnasieexamen.  

 Att mer än var fjärde elev som påbörjat en gymnasieutbildning inte når 
gymnasieexamen påverkar inte bara den enskilda individens framtid utan också 
kommunens behov av framtida arbetskraft och kompetensförsörjning.  

 Eleverna i Uddevalla har över tid ett lågt genomsnittligt meritvärde och 
genomsnittlig betygspoäng jämfört med riket. Det gäller både grundskola åk 9 och 
gymnasieskolans avgångselever.  

 

Orsaker till problem:  

 Det saknas ett förvaltningsövergripande helhetsgrepp för arbetet med barn/elever i 
behov av särskilt stöd utifrån perspektivet barnens hela skolgång. Inte minst 
gymnasieskolans analys åskådliggör problemet i sin uppföljning.    

 Vi använder inte våra resurser (ekonomiska, personella och materiella) på ett 
tillräckligt strategiskt och ändamålsenligt sätt för att komma till rätta med de 
problem som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet för att öka 
måluppfyllelsen.  

 Vi arbetar inte tillräckligt strukturerat och systematiskt med uppföljning av 
elevernas resultatutveckling i alla årskurser för att kunna sätta in mer träffsäkra 
åtgärder i rätt tid. 

 

Åtgärder kopplat till att lösa problem:  

Förvaltningen har ett arbete framför sig att arbeta vidare med åtgärder kopplade till ovan 
problem- och orsaksbilder med kopplingar till förvaltningens strategiska område arbetssätt 
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och arbetsformer. Den åtgärd som i dagsläget är formulerad hör till det strategiska området 
SKA: 

 

Åtgärd Uppföljning/utvärdering  Status 

Beslut om SKA som ett 
strategiskt viktigt område 
för förvaltningsledningen 
som möjliggör god kontroll 
av elevernas 
kunskapsutveckling i alla 
årskurser och därmed mer 
träffsäkra insatser för ökad 
måluppfyllelse och mer 
välgrundade prognoser.  

Gemensamma anvisningar 
om vilka nyckeltal som ska 
ligga till grund för analys 
och prognos vid de tre 
uppföljningstillfällena varje 
år, samt mallar per 
skolform är under 
utveckling. 

Påbörjad 

 

 Elevers trygghet och 
studiero ska öka 

Ny officiell statistik från Skolinspektionens Skolenkäter som genomfördes i början av året 
publicerades nyligen.   

 

Tabellen nedan visar andelen % som har studiero på lektionerna: 

 

Målgrupp 2016 2018 2020 
Elever åk 5 76% 77 % 80 % 
Elever åk 9 58% 62 % 53 % 
Elever åk 2, gymnasieskola 75 % 72 % 74 % 

 

Nedan tabell visar andel % som känner sig trygga i skolan:  

 

Målgrupp 2016 2018 2020 
Elever åk 5 92 % 90 % 90 % 
Elever åk 9 81 % 78 % 72 % 
Elever åk 2, gymnasieskola 89 % 88 % 85 % 

 

För grundsärskola har skolenkäten gått ut till vårdnadshavare. Resultaten är goda jämfört 
med riket och med en positiv utveckling.  

 

Analyserade resultat från Skolinspektionen skolenkäter i sin helhet kommer att presenteras 
vid nästa delårsrapportering som underlag för det fortsatta förbättringsarbetet. 

 

Förskolans och vuxenutbildningens enkäter visar båda goda resultat på områdena trygghet, 
trivsel och studiero (se bilaga).  

 

Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen ett särskilt uppdrag kring trygghet och 
studiero. Som en del i detta genomfördes en chefsdag med alla förvaltningens chefer på 
detta tema kopplat till ledarskapet. Arbetet fortsätter.  

 

Skolformernas uppföljningar visar att den viktigaste åtgärden på övergripande 
huvudmannanivå för ökad trygghet och studiero är att lösa lokalförsörjningen. Lokaler och 
investeringar möjliggör utbildningsplatser, goda lärmiljöer och god arbetsmiljö för barn, 
elever och personal. (För uppföljning av arbetet med lokalförsörjning se rubrik 3.1.3) 
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3.1.2 Nämndens strategi för god kompetensförsörjning  

 

Nämndstrategi Kommentar 

Arbeta för att upplevas som en 
attraktiv arbetsgivare, både för 
framtida och nuvarande 
medarbetare. Rätt 
förutsättningar ska skapas för 
behöriga pedagoger att kunna 
ägna sig åt sitt kärnuppdrag. 

Lärarassistenter anställdes i början av året som avlastar lärarna i flera olika 
avseenden. Satsningen i samarbete med Högskolan Väst på AIL (arbetsintegrerad 
lärarutbildning) har fortsatt med hittills goda resultat. Ytterligare fem platser har under 
perioden säkrats för Uddevalla kommun. Nästa läsår har Uddevalla totalt 13 lärare i 
AIL-utbildning. 

 

Ett omfattande planeringsarbete har gjorts för att under nästa läsår anordna en 
förvaltningsövergripande intern skolledarutbildning för presumtiva ledare som idag 
finns i våra verksamheter från förskola till vuxenutbildningen. Utbildningen kommer 
att vara sökbar från maj och omfattar en kurs på 48 timmar under 6 dagar.  

 

Förvaltningen har fortsatt arbetat tillsammans med de lärarfackliga organisationerna i 
enlighet med det centrala avtalet HÖK-18 som belyser kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling och arbetsmiljö. Syfte och målsättning med arbetet är att 
partsgemensamt hitta nya arbetsformer och utveckla nya sätt att organisera 
verksamheterna. 

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

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

En utredning har färdigställts över villkor och förutsättningar i Uddevalla. Ytterligare 
uppdrag från Barn- och utbildningsnämnden kring förutsättningar för pedagogisk 
omsorg, samt målformulering har påbörjats. Arbete med rekrytering pågår. 

Som en del av uppföljningen av värdegrundsarbetet sammanställs anmälningar om 
kränkning till huvudmannen terminsvis och redovisas till nämnden. Redovisningen av 
höstterminens anmälningar 2019 gjordes i samband med bokslutet. En avvikelse som 
noterades då var att inkomna kränkningsanmälningar till huvudmannen varken visar en 
högre andel kränkningar på fritidshemmen eller inom gymnasieskolan, såsom uppföljning av 
skolformernas rapportering förmedlar (se bilaga).  

 

Åtgärder kopplat till att lösa problem:  

Åtgärd Uppföljning/utvärdering  Status 

Utreda diskrepans mellan 
skolformernas 
rapporteringar om 
kränkningar och de 
anmälningar som 
sammanställts på 
övergripande nivå gällande 
fritidshem och 
gymnasieskola.  

 Ej påbörjad 
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  Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020-2022 
fått i uppdrag att rekrytera 
fler lärarassistenter (KF ÖS 
9) 

Lärarassistenter är rekryterade och i arbete. Utfall i statsbidrag blev dock bara hälften 
mot den först utlovade bidragsramen för grundskolan och gymnasiet och utfallet blev 
2,8 miljoner totalt. De lärarassistenter som är rekryterade bidrar på ett positivt vis på 
de aktuella skolorna och avlastar där lärarna i flera olika avseenden.  

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

Aktivt arbete med minskade barngrupper har pågått. Under innevarande läsår har 
Uddevalla kommun fått stor del av statsbidraget.  

 

  Mått Kommentar 

 Behöriga pedagoger 
ska inte minska 

Ny officiell statistik för innevarande läsår (per okt 2019) har publicerats under våren 2020, 
vilket presenteras per skolform nedan. Det mått som avses är andel lärare med pedagogisk 
högskoleexamen.  

 

Skolform Mål Nuläge Trend Prognos 

Förskola  51 % 52 % +1  

Grundskola 83,4 % 84,7 % +1,3  

Fritidshem 54 % 53 % -1   

Grundsärskola 86,6 86,6 0  

Gymnasieskola  90,8 89,7 -1,1  

Gymnasiesär 81,0 83,5 +2,5  

Vuxenutbildning  78,7 80,0 +1,3  

*Nuläget avser per okt. 2019 innevarande läsår. Trend jämfört med per okt.18. 

 

Ingen väsentlig avvikelse noteras kopplat till nämndens mål. Uddevalla når målet och ligger 
väl till jämfört med riket. Avvikelser mellan enheterna redogörs av verksamhetscheferna 
skolformsvis. Demografiska förändringar leder till stora utmaningar för att klara framtida 
kompetensförsörjning till förskola och skola.  

 

 Minskad sjukfrånvaro  

Mått 
Resultat 
kvinna T3 
2019 

Resultat 
kvinna T1 
2020 

Resultat man 
T3 2019 

Resultat man 
T1 2020 

Resultat 
totalt T3 
2019 

Resultat totalt 
T1 2020 

Minskad 
sjukfrånvaro 

2,49% 2,92% 2,09% 2,40% 2,39% 2,80% 

Kommentar: Måttet avser sjukfrånvaro 1-14 dagar som har ökat inom alla verksamhetsområdet till följd av pandemin. 
Högst har sjukfrånvaron varit inom verksamhetsområdet förskola (3,53 %) som tillsammans med grundskola också har 
den största ökningen. Skillnaden i ökningen mellan verksamhetsområden kan förklaras med att personal inom 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen haft möjlighet till distansarbete vid symptom då undervisningen skett på distans.  
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3.1.3 Nämndens strategi för god lokalförsörjning  

Nämndstrategi Kommentar 

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

För att påskynda lokalförsörjningen har Uddevalla kommun ingått ett avtal med 
Hemsö som extern partner. Detta avtal innebär att större lokalfrågor kopplade till 
grundskola och förskola i Ljungskile/södra Uddevalla införlivas i kommande projekt 
med Hemsö. Detta ökar möjligheterna för nämnden att komma i balans med lokaler 
kopplat till verksamheternas behov i området i enlighet med fastställda tidplaner från 
BUF. På totalen finns dock fortsatt stora utmaningar kopplat till lokalförsörjning.   

Omfattande arbete har pågått gällande samlokalisering och geografisk samling av 
särskolans verksamhet i Källdalsområdet. Lokalbrist på främst Norgården F-9 
innebär för närvarande att denna samlokalisering av särskolan Källdalsområdet inte 
kan fortgå som planerat.  

 
Ett samarbete kring öppning och stängning mellan förskola och fritidshem har 
initierats men avstannats pga smittrisken under pandemin. Arbetet med en förändrad 
skolstruktur i Uddevalla möjliggör ökat samutnyttjande mellan grundskola och 
gymnasieskola. I 
 
 stort bedöms förvaltningens arbete med effektivare lokalanvändning och ökat 
samutnyttjande vara igång men i en inledande fas. Nytt ramprogram för 
förskoleverksamhet har beslutats av nämnden under perioden, som gynnar goda och 
hållbara lärmiljöer.  

 

  Politiska uppdrag Kommentar 

 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 (KF ÖS 6) 

Arbetet med framtagandet av planen är påbörjat i en processgrupp med 
representanter från båda förvaltningarna. Planen beräknas vara 
färdigställd inför uppstarten av Källdalsskolan.  

 

Förskoleverksamheten beklagar att bokbussarna dras in.  

 

 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 (KF ÖS 8) 

Planering har pågått vad gäller samnyttjande av Källdalsskolans lokaler 
med Kultur- och fritid. Barn- och utbildning samverkar regelbundet med 
övriga förvaltningar i den så kallade lokalförsörjningsgruppen, vars syfte 
är att tidigt se möjligheter att samutnyttja och/eller överlåta eller överta 
lokaler vid behov.  

 

 

  Mått Kommentar 

 Realiseringsgraden 
utifrån 
investeringsplan ska 
öka 

Mål Nuläge Trend  Prognos 

75% 69,5 % Bibehållen 69,5 % 

 

Investeringsnivån är lägre men på en god nivå. 7 av 13 projekt är igång.  
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3.2 Övriga övergripande strategier från kommunfullmäktige 

Företag och individer bemöts positivt med Öppenhet, Respekt och Professionalitet, där vi arbetar 
för en entreprenöriell och innovativ kultur: 

   Mått Kommentar 

  Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar utifrån 
kommunens värdegrund.  

  Andel som tar kontakt med kommunen via telefon 
som får ett direkt svar på en enkel fråga, ska öka 

Det är en ambition i förvaltningen att svar ska ges så 
snart det är möjligt. Rutinen är att hänvisa telefonen 
vid möten eller frånvaro. 

  Andel som får svar på e-post inom en dag, ska öka Förvaltningen har som rutin att besvara mail direkt, 
även om svaret innebär att man ber att få återkomma 
och när i tid det i så fall kan ske.  

  Förbättrat resultat i Svenskt Näringslivs enkät Förvaltningen erbjuder barnomsorg även på 
obekväma tider, vilket gynnar företagsamhet. 
Nämndens verksamheter arbetar aktivt för ett gott 
samarbete med lokala och regionala företag och 
branschorganisationer.  Ung företagsamhet, UF, är väl 
etablerat inom Uddevalla gymnasieskola.  
Yrkesprogrammen arbetar aktivt för ett gott samarbete 
med branschorganisationer. 

 

 Motverka klimatförändringarnas effekter, genom en hållbar ekonomisk, ekologisk och social 
utveckling: 

   Mått/uppdrag Kommentar 

  Ekologiska livsmedel i kommunens 
verksamhet, ska öka 

Barn- och utbildning köper in ekologiska livsmedel i så hög grad 
som är möjligt utifrån rådande avtal.  

  
 

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

 

Uppföljningen visar att verksamhetsområdena organiserar stöd 
och arbetsformer på lite olika sätt kopplat till lärande för hållbar 
utveckling. Inom förskola har exempelvis en utvecklare i 
uppdrag att driva arbetet genom rektorerna. Och inom 
vuxenutbildningen finns gruppen för hållbar utveckling som 
arbetar för att få in perspektivet hållbar utveckling i 
undervisningen. Som stöd har ett årshjul upprättats.  På 
övergripande nivå inom Barn- och utbildning ingår Uddevalla 
kommun i ett nationellt chefsnätverk för lärande för hållbar 
utveckling som ses som ett viktigt stöd och samarbetsform för 
Barn- och utbildnings fortsatta arbete som helhet. Nätverkets 
senaste träff hölls i Uddevalla. 

 

 Sträva efter att åstadkomma breda politiska överenskommelser i långsiktigt strategiska 
frågor samt öka samarbetet med civilsamhället t.ex. genom gemensamt förebyggande arbete: 
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   Politiska uppdrag Kommentar 

  Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 
2019-2021 fått i uppdrag att arbeta för 
ökad samverkan med den civilsamhället 
och att träffa fler IOP-avtal (idéburet 
offentligt partnerskap) (KF ÖS 5) 

Den IOP som framarbetades mellan Barn-och utbildning, Kultur 
och fritid samt Uddevalla E-sportklubb har kantats av problem 
då Uddevalla E-sportklubb önskar dra sig ur avtalet. Någon 
annan IOP har inte tagits fram under perioden. 

 
 Säkra kompetensförsörjningen  

 
  Politiska uppdrag Kommentar 

 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.  

 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 (KF ÖS 9) 

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.   

 

 

 
 Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan 
 Verka för trygghet i de offentliga miljöerna 
 Verka för ökad livskvalitet genom god och värdig vård och omsorg 
 Uppmuntra förändringsvilja och modet att pröva samt utvärdera nya arbetsmetoder bland 

annat genom en utökad digitalisering (följs upp strategin om höjda kunskapsresultat).  
 Tydligare krav i upphandlingar ska ge mervärde, såsom ekologisk och närproducerad mat i 

kommunens kök liksom giftfria leksaker och byggmaterial 
 Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller skola (följs upp 

strategin om höjda kunskapsresultat). 
 Bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och kommunala kulturfastigheter 
 Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och varumärke med Gustafsberg och 

Lyckorna som speciella landmärken 
 Nya bostadsområden placeras både med hänsyn till nuvarande infrastrukturinvesteringar 

samt platser som anses viktiga för unika boendemiljöer. Detta möjliggör också en utbyggnad 
av nära kommunal service 

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

 Synliggör och platsutveckla våra besöksmål för turismnäringen 
 Möjliggör ett stadigvarande boende längs kusten och skydda den känsliga kustmiljön 
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4 Avslutade uppdrag från kommunfullmäktiges styrkort 2019-2022 
  Politiska uppdrag Kommentar 

 Barn- och 
utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2019-2021 
fått i uppdrag att utreda 
villkoren för enskild 
pedagogisk omsorg (KF ÖS 
9) 

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att utreda villkoren för 
enskild pedagogisk omsorg. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har inom ramen för ett annat uppdrag från 
kommunfullmäktige om att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare, fattat beslut 
om att ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda olika former för 
pedagogisk omsorg, inklusive alternativa driftsformer. I detta uppdrag ska 
utredning av villkoren för enskild pedagogisk omsorg ingå. Utredningen är klar och 
har presenterats för Barn- och utbildningsnämnden. 

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

Kommunfullmäktige har 2020-01-08 godkänt barn- och utbildningsnämnden 
slutrapportering av uppdraget från flerårsplan 2019-2021 att fortsätta prioritera 
minskade barngrupper i förskolan, 
 
Motivet till avslut är att uppdraget är uppfyllt samt att kommunfullmäktige utifrån 
flerårsplan 2020-2022 givit nämnden i uppdrag att bibehålla lågt antal barn i 
barngrupperna 
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5 Sammanfattning av bilaga med respektive skolforms SKA-arbete 
 

Sammanfattning av bilaga med respektive skolforms uppföljning och analys presenteras nedan. 
Arbetet med samtliga nationella läroplansområden inom respektive skolform följs upp en gång om 
året i samband med bokslutsrapporteringen.   

 

Förskolan ser att det finns i otydlighet i likabehandlingsarbetet och arbetet mot diskriminering. 
Förståelsen kring främjande och förebyggande behöver öka. Kompetensutveckling, stödmaterial, 
och arbetet med normkreativitet är övergripande åtgärder som pågår. Förskolan har också sett att 
alla förskolor/arbetsgrupper inte erbjuder tecken som alternativ och kompletterande 
kommunikation. Enheterna ger inte alla barn förutsättningar till likvärdig utveckling. Förskolan har 
fortsatt med systematisk kompetensutveckling om språkutvecklande arbetssätt. Implementering av 
språkplan sker.  

 
Grundskolan/fritidshem ser fortsatt att de största problembilderna för att nå höjda 
kunskapsresultat är att pojkar har lägre resultat än flickor samt att inte hela betygsskalan används. 
Fortbildningssatsningar i differentierad undervisning samt ledarskap i klassrummet har pågått, 
liksom fortbildningssatsning på rektors och lärares kompetens kring betyg och bedömning och 
formativ undervisning. Gällande elevernas trygghet och studiero ser grundskolan en hög andel 
konflikt- och kränkningsutredningar på skola och fritidshem. Övergripande insatser är ökat fokus på 
elevhälsans förebyggande och främjande arbetssätt samt fortsatt arbete med normkritiskt 
förhållningssätt och våldsprevention på fritidshemmen. En annan åtgärd är att stärka professionens 
självförtroende genom att med tydlighet uttrycka höga förväntningar samt sprida goda exempel i 
skola och fritidshem. 

Grundsärskolan ser att eleverna bör nå en högre måluppfyllelse. Personal behöver bli bättre på att 
tolka och bedöma kunskapsresultaten hos de elever som har svårt att kommunicera dem och där 
framstegen är små. En insats som gjorts är att organisera för dialoger och lärande samtal på 
pedagogiska forum, något som lett till ökad kunskap om och ökad användning av det nationella 
kartläggningsmaterialet i grundsärskolorna. Som en del i att skapa bättre samsyn och förståelse om 
grundskola och grundsärskola har ny rutin för övergångar tagits fram och implementerats i 
rektorsgruppen. En kompetensutvecklingsplan för rektorer har också tagits fram.   

 

Gymnasieskolan/gymnasiesärskolan ser att grundresurs på nationella program samt IM 
tillgodoser inte behov av anpassningar och elevstöd. Gymnasieskolan ser ett behov av ett 
gemensamt arbete tillsammans med grundskolan kring elever i behov av särskilt stöd. En åtgärd 
som gjorts är att överlämningsrutiner mellan grundskola och gymnasium är justerade och revidering 
av gymnasieskolans elevhälsoplan pågår. LoopMe införs på samtliga rektorsenheter. 
Gymnasieskolan kan också se ett antal problem kopplat till trygghet och studiero. Elever rör sig i 
skolhus där de inte har sin undervisning skapar oro och otrygghet. Åtgärder som görs är uppdatering 
och utveckling av elevmiljöer för att skapa motivation och förutsättningar till studier även utanför 
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klassrummen. Översyn och jämförelse mellan skolhusens ordningsregler är en annan övergripande 
åtgärd. För gymnasiesärskolan finns ett behov av att skapa en förvaltningsgemensam 
samverkansgrupp för förvaltningens särverksamheter för att kunna arbeta systematiskt med över 
skolformsgränserna och inom det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Vuxenutbildningens analys visar att måluppfyllelsen efter åtgärder gått från 40% till 90% inom 
matematik 2b. Resultatet är ännu bättre än förväntat, och åtgärderna behöver hållas i. Åtgärder 
pågår också inom området skriva inom SFI, där avvikelser identifierats. Analys av gjord elevenkät 
visar inga avvikelser. Trivseln bland vuxenutbildningens elever är mycket hög.  
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