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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid  Digitalt via teams, torsdagen den 20 maj 2021 kl. 08:30  
  
Ordförande Roger Ekeroos 
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr BUN 295540  

 

I tur att justera: Camilla Johansson (C) 

Beräknad tid för justering: onsdagen den 26 maj 2021 

 

2.  Information till barn och utbildningsnämnd 2021-05-20 
Dnr BUN 2021/00013  

 

1. Status Covid-19 

 

 

2. Resultatdialog SKA 

 

 

 

 

3. Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden  

 

 

 

 

08:30-08:55 

Verksamhetschefer  

 

08:55-11:20 

Kvalitetsstrateg med 

verksamhetschefer 

och skolutvecklare 

 

11:20-12:00 

Controller   
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Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2021-05-20 
Dnr BUN 2021/00014  

 

1. Rapport om skolplaceringsprocessen 2021/2022  

 

 

2. Förändring av grundskolstruktur i Uddevalla kommun samt justering 

av princip vid anvisning av skola 

 

 

3. Information förvaltningschef  

 

 

4. Inspektionsärenden 

 

 

5. Lokalfrågor  

- Ramnerödsskolan 

 

- Samråd skola Skäret  

 

 

 

13:00-13:20 

Utredare  

 

13:20-14:00 

Planeringschef  

Verksamhetsstrateg  

 

14:35-15:05 

Förvaltningschef  

 

15:05-15:20 

Administrativ chef  

 

15:20-15:50 

Enhetschefer 

Samhällsbyggnad 

Teamledare 

Samhällsbyggnad   

4.  Information - Ordförande 2021-05-20 
Dnr BUN 2021/00015  

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på 

grund av pandemin 

 

 

Beslutsärenden kl. 14:00-14:20 

 

 

 

15:50-16:00 

5.  Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att få en plan för hur 

föräldrar ska få till sig kunskap om vad barnen kan råka ut för när de 

spelar på nätet 
Dnr BUN 2020/01273  

IT-strateg  

6.  Beslut om fjärrundervisning inom de obligatoriska skolformerna 

avseende läsåret 2021/2022 
Dnr BUN 2021/00113  

Administrativ chef 

7.  Förändring av grundskolstruktur i Uddevalla kommun samt justering av 

princip vid anvisning av skola 
Dnr BUN 2019/01214  

Planeringschef  

Verksamhetsstrateg  
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Föredragningslista Föredragande 

8.  Skolplacering inför läsåret 2021/2022  
Dnr BUN 2021/00055  

Utredare 

9.  Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 

2020-2022 
Dnr BUN 2021/00379  

Kvalitetsstrateg  

10.  Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva 

kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 

vuxenutbildningen i utbildningsform 
Dnr BUN 2021/00394  

Verksamhetschef 

vuxenutbildningen  

11.  Namn på ny förskola i Ljungskile  
Dnr BUN 2021/00395  

Lokalplanerare  

12.  Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-05-20 
Dnr BUN 2021/00012  

Nämndsekreterare  

13.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-05-20 
Dnr BUN 2021/00002  

Nämndsekreterare 

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

känner sig kränkt 2021-05-20 
Dnr BUN 2021/00031  

Nämndsekreterare 

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

frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2021-05-20 
Dnr BUN 2021/00070  

Nämndsekreterare 

16.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

 

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

gruppledare. 

 

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

hygienartiklar. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 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 

Camilla Johansson (C). Beräknad tid för justering är onsdagen den 26 maj 2021 

 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Camilla Johansson (C) till justerande samt  

  

att justering äger rum onsdagen den 26 maj 2021 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr BUN 2021/00013  2 
Information till barn och utbildningsnämnd 2021-05-20 

 

1. Status Covid-19 

  

2. Resultatdialog SKA  

  

3. Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-04-29 Dnr BUN 2021/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-05-20 

 

1. Status Covid-19 

 

2. Resultatdialog SKA 

 

3. Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden  

. 

 

 

 

 
 



Förberedande frågor – att tänka på under verksamheternas presentationer 
- Skriv ner eventuella frågeställningar som uppstår när du läser eller under presentationen!
Fick du en tydlig bild av…  

• verksamhetens nuläge kring kunskapsresultat?

• verksamhetens nuläge kring trygghet och studiero?

• vilka problem verksamheten upptäckt i sin nulägesanalys? Ser du ytterligare problem som inte 
adresserades?

• framgångsfaktorer i verksamhetens systematiska kvalitetsarbete?

• verksamhetens åtgärder, bakgrunden till dem och vad de lett till hittills? 

• om/var det behövs stöd från huvudman (uppdrag, resurser etc)? 

Fördjupande frågor – efter presentationen
Om du vill veta mer om något av dessa områden
– passa på att fråga efteråt! Tänk på tiden – ca 15 minuter per 
verksamhetsform totalt. 



Systematiskt kvalitetsarbete 

Barn‐ och utbildningsförvaltningen
Förvaltningsgemensam nivå

Systematiskt kvalitetsarbete 

Barn‐ och utbildningsförvaltningen
Förvaltningsgemensam nivå

T1 2021T1 2021



Verksamhetsformernas analyser och behov av stöd –
Trygghet och studiero

• Grundskolans resultat och analys, skolinspektionens kvalitetsgranskning av gymnasieskolan samt 
förvaltningens kartläggning av planer mot diskriminering och kränkande behandling, visar ett 
utvecklingsbehov i arbetet med trygghet och studiero. 

• Verksamheterna och enheterna har hittills arbetat olika med att kartlägga, analysera, göra insatser för och 
följa upp trygghet och studiero. Arbetet  har inte alltid på ett tydligt sätt kopplats ihop med 
likabehandlingsarbetet. 

• Kartläggning av underlag för och arbete med trygghet och studiero görs för att få bättre förutsättningar att 
jämföra, systematiskt följa upp, stötta och kvalitetsutveckla. 

• Översyn och förändring av enkäter görs inom grundskola och gymnasieskola. Kopplingen till 
likabehandlingsarbetet ses över i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Arbete med att anpassa 
enkäter efter ålder, funktionsvariationer och svenskkunskaper pågår, men har kommit olika långt. 
Analysarbete utifrån underlag utvecklas också. Förskolan har andra förutsättningar att dokumentera barns 
upplevelser och arbetar med att lyfta barns röster kring sin situation i högre utsträckning.



Verksamhetsformernas analyser och behov av stöd ‐
kunskapsresultat

• Sammantaget finns ett behov i verksamheterna av att utveckla språkutvecklande arbetssätt. Många barn 
och elever har svaga språkkunskaper i svenska. 

• Det finns också problem med måluppfyllelse i ämnena svenska som andraspråk, matematik och engelska.

• Nulägesanalyserna bland annat utifrån gymnasiets uppföljning av elevers upplevelser av 
distansundervisning, visar ett behov av att kunna ge bättre undervisning och stöd i 
distansundervisningen.

• Det finns behov av, och planeras, kompensatoriska insatser och studiestöd för att elever ska nå målen.

• Att utveckla och fördjupa analys, till exempel av elevers och gruppers progression, skillnader mellan 
enheter, årskurser, kön, program, elever med olika förutsättningar, behöver öka. Särskilt gymnasieskolan 
och grundskolan arbetar intensivt med att fördjupa sin analys. Kunskapen att det finns skillnader och 
samband behöver fördjupas till en förståelse för varför de finns och vad som kan öka likvärdigheten.



Nulägesanalys förvaltningsledning

• På förvaltningsledningsnivå pågår ett arbete med att utveckla formerna för resultatdialoger, samt att utveckla 
analysen och planeringen av insatser till att också omfatta nivån förvaltningsledning.

• Nya gemensamma uppdrag och gemensamma utmaningar innebär ett behov av att dels kunna samordna 
insatser i flera verksamhetsformer, dels kunna se vad som behövs i ett helhetsperspektiv. 

Detta omfattar exempelvis
• vad i verksamheternas analyser som kan kräva gemensamma åtgärder
• få en enhetlighet i rapportering och analys mellan verksamhetsformer
• kunna följa elevers och elevgruppers progression genom skolsystemet
• organisera för att minska konsekvenserna av segregation och att säkerställa likvärdig kvalitet för alla barn 
och elever

• Eventuellt ta fram gemensamma mått och nyckeltal

• Också en utmaning i att systematiskt sprida goda resultat till hela förvaltningen

• Utbildningsskulden till följd av pandemin är en stor utmaning framöver



Problem‐
formuleringar

• Likvärdigheten mellan skolenheter är otillräcklig. Resultaten 
skiljer sig kraftigt åt

• Grundskolan behöver fokusera både på ökad behörighet till 
gymnasieskolan samt att höja elevernas meritvärde

• Distansundervisning får negativa konsekvenser för vissa elever. 
Detta kräver kompensatoriska åtgärder.

• Analysen av elevers och elevgruppers progression och orsaker 
till skillnader mellan dem behöver bli bättre

• Den förvaltningsgemensamma analysen av gemensamma 
utmaningar och hanteringen av dem behöver förstärkas

• Arbetet med trygghet, studiero och likabehandling behöver 
stärkas

• Kunskapen är bristfällig om hur sambanden mellan trygghet 
och studiero å ena sidan, och meritvärden, betyg, behörighet 
och examensgrad å den andra, ser ut.

• Lärdomar från tidigare och pågående insatser som fallit väl ut i 
form av förändrade arbetssätt, sprids inte mellan 
verksamhetsformerna



Åtgärder 
gemensam 

nivå

• Utreda ökad likvärdighet i grundskolan genom förändrad 
skolstruktur, 2019‐2021. Förvaltningsledning + grundskola. 
Även ”nytt” politiskt uppdrag kopplat till plan Integration 2030.

• Utveckla resultatdialoger i FVL och nämnd, pågående. 
Implementering av sista delen i Uddevallas SKA‐modell. Former 
för dialog, dokumentation av dialog, rapportering (underlag för 
dialoger) och att stärkt analys. 

• Implementera ny förstelärarorganisation, 2020‐2021. 

• Kartlägga empiriska underlag för trygghet och studiero

• Ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan 
gällande språkinsatser med svenska som huvudspår . Även 
”nytt” politiskt uppdrag kopplat till plan Integration 2030. 

• Förbättra rutinerna för övergångar mellan skolformer

• Utveckla förvaltningsmått och nyckeltal i alla 
verksamhetsformer



Resultatdialog T1 FVL Förskola

• 2021-04-28

Effekterna av det målinriktade arbetet har blivit att barnen får mer delaktighet och inflytande över sin förskoledag
genom fler kommunikationssätt. Bokenäs förskola



”Trygghetsmåttet”

• Tryggheten ökar

• Behov av att stärka barnens 
självkänsla

Delfråga T1 2020 T1 2021

1. Barnet 
uttrycker känslor.

97% 98%

2. Barnet vågar 
komma till tals.

96% 96%

3. Barnet visar 
att det har en 
tillhörighet på 
förskolan.

97% 98%

Trygghetsmomenten visar på trygga barn och att få kränkningar sker. Forshälla förskola



Resultat Trygghet och studiero

• Arbetet med 
undervisningsmiljöer med högt 
kognitivt innehåll har gett synliga 
effekter på barnens ökade 
delaktighet och inflytande.

• Arbetet med att lyfta fram 
barnens röster i 
likabehandlingsarbetet behöver 
utvecklas.

• Att gå från en moralistisk miljö 
till en scaffolding-miljö

• Utvecklingsarbete pågår; 
boksamtal med utgångspunkt 
i "Vem-böckerna"

• Observation 
kompletterar obligatoriska 
trygghetsmoment

Barn säger till varandra om någon ger en kram eller puss. Istället för att bli arg, säger tydligt “man måste fråga först”. 
Hogstorps förskola



”Språkmåttet”

• Tydlig trend

• Fortsatt fokus 
på språkplanen.

Delfråga T1 2020 T1 2021

använder relevanta begrepp, 
överför kunnande 47% 57%

tar kontakt med varandra på ett
positivt sätt 58% 64%

använder talade ord för att
uttrycka sig 41% 47%

visar intresse för TAKK och
använder själva tecken 62% 70%

är delaktiga vid samtal om 
böckers textinnehåll/bilder 63% 62%

Barnen kommunicerar mer med varandra och barnens språk har utvecklats. Rosenhälls förskola



Resultat Språkutveckling

• Fler möjligheter till samtal 
och dialog med tecknande miljö, 
där bilder och tecken är synliga.

• Rektorerna har 
identifierat skillnader 
mellan upptagningsområden vad 
gäller personalens 
förväntningar på barns 
språkutveckling.

• Likvärdig förskola är huvudtema 
jämte Lärande för hållbar 
utveckling på alla nivåer.

Att utveckla en stöttande undervisningsmiljö upplevs svårt bland pedagogerna där få av barnen har ett åldersadekvat 
utvecklat språk. Förväntningar på våra barn är något som är starkt kopplat till detta. Dalabergs förskola



Nulägesanalys Trygghet och studiero

• Barn har utvecklat förståelse för varandras 
olikheter

• Barn har utvecklat alternativa strategier att lösa 
konflikter på

• Barn har större förmåga att hjälpa varandra, 
samarbeta och delta i samtal

• Barn kommunicerar mer utan stöd av vuxen

• Att kunna fortsätta leka har blivit viktigare än att 
ha rätt

Förståelsen av barns rättigheter har utvecklats och man har tillsammans med barnen kommit fram till strategier 
för att lösa konflikter. Norgårdens förskola



Nulägesanalys Måluppfyllelse

• Barn får mer delaktighet och inflytande genom fler
kommunikationssätt

• Barn leker med språket, hittar på egna
ord, nonsensrim, leker med ljudmelodin

• Barn leker lekar utifrån innehållet i boksamtalen,
använder språket medvetet

• Barn med vana att bli lyssnade på kommer med egna
idéer och infallsvinklar

• Barn har fler redskap att kunna göra sig förstådda

De yngre barnen arbetar med vardagsbegrepp och har fokus på måltiden, där används mycket bildstöd och många 
tecken. Jakobsbergs förskola



Problemformuleringar och orsaker till problem

• Den dolda läroplanen har starkt fäste;

• Gemensam barnsyn och kunskapssyn saknas, utbildningsinsatserna är inte förankrat 
hos alla

• För lite dokumentation över varje enskilt barns lärande och progression, ger 
utrymme för mer tyckande och mindre vetenskaplig grund

• Likvärdigheten behöver öka inom och mellan enheter

• Språkplanen är inte implementerad överallt, tiden med personalen är 
knapp

• Förståelsen för skillnaden mellan tal, språk och kommunikation behöver 
öka

Det är av stor vikt att implementera Språkplanen för att tillsammans med utvecklare koppla på språkstimulerande 
arbetssätt i lärande undervisningsmiljöer. Hälle förskola



Framgångsfaktorer

• När vi ger barnen förutsättningar till att kommunicera ger 
vi dem också förutsättningar till delaktighet och 
inflytande. Rätten till att kommunicera är starkt kopplat 
till demokrati.

• Långsiktigheten i arbetet med lärande 
undervisningsmiljöer, TAKK och språkplanen.

• Strategiskt och systematiskt arbete med barns integritet, 
vilket nu etableras på alla enheter.

• Utvecklingsarbetet med likabehandling, mot 
diskriminering och annan kränkande behandling.

Medvetet utformade miljöer, där bildstöd och tecken finns tillgängliga, har gynnat barnens språkutveckling i positiv 
riktning. Skansens förskola

• Resultatdialoger

• Workshops

• SKA-dokumenten

• Likabehandling 
in i SKA



Pågående åtgärder

Implementering av språkplanen

Kompetensutveckling – Lpfö18

Rektorers insatser skrivs fram

• Fortsatt arbete utifrån ”språkplanen”, inklusive 
fortsatt systematisk kompetensutveckling i 
TAKK, både på grund- och fortsättningsnivå.

• Stärkt fokus på lärmiljöer ute och inne, både 
fysiska miljöer och förhållningssätt, genom 
kompetensutvecklingsinsatser.

• Fortsatt arbete med "undervisning i förskolan" 
utifrån läroplanen samt roller i förskolan ökar 
samsyn och likvärdighet.

• Rektorers aktiviteter formuleras av 
verksamhetsledningen, likväl som arbetslagens 
och utvecklingsenhetens aktiviteter.

Den fysiska miljön har förstärks med normkreativa bilder som legat till grund för en dialog tillsammans med barnen om 
allas lika värde. Fyrens verksamhet



Nya planerade åtgärder – Språkpedagoger
Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan

• riktat till alla enheter med arbete "team-vis" - en språkpedagog per team

• finnas med som språklig modell, inspiratör och bollplank i förskolans 
språkliga arbete för att öka kompetensen hos pedagogerna

• stötta pedagogerna i att organisera aktiviteter i barngrupp, så att 
verksamheten över dagen blir stödjande och utvecklande för barn i 
språklig sårbarhet

• implementera arbete med att följa och dokumentera barns 
språkutveckling

Barnen är mer delaktiga i samtal under stora delar av dagen så som i lek, boksamtal mm. Några barn har nu upptäckt att 
det finns barn som pratar samma modersmål som dem vilket gör att de kan få större delaktighet och inflytande i sina 

lekar. Skogslyckans förskola



• ...barns röster blir synliga i arbetet 
med boksamtal kring 
likabehandling

• ...med (T)AKK får barn fler 
möjligheter att uttrycka sin 
mening

• ...att stärka barns integritet i 
vardagen ger starka demokratiska 
barn

• ...fokus på likabehandling och 
språk bidrar till barns trygghet

Tal
Språk

Kommunikation

...barn som inte är bekväma med att tala i större grupper kan välja TAKK i stället för att ändå delta och påverka. 
Sundstrands förskola



Grundskolan  
Resultatdialog tertial 1 2021

Bild från Unnerödsskolan



Resultat ‐ pandemins konsekvenser

Rektorsnivå 
• Digitala lektioner har bidragit till ökat 
samarbete och likvärdighet i upplägg av 
lektioner mellan lärare

• Stor påfrestning på flertalet enheter främst 
gällande hög personalfrånvaro

• Planerade kompetensutvecklingsinsatser 
begränsats

• Minskat elevunderlag på fritidshem vilket 
leder till mindre stöd till elever under skoltid –
Dalaberg, Unneröd och Hovhult tappar flest 
elever

Elevnivå 
• Distansundervisning har lett till minskade 
kränkningsanmälningar

• Distansundervisning varannan vecka för år 7 
och 8 har möjliggjort intensifierat stöd den 
vecka eleven har närundervisning

• Elever i psyko‐socialt svåra hemmiljöer har 
haft sämre förutsättningar att klara sitt 
skolarbete när skolan inte kunnat stötta upp 
på samma vis. 

• Elever som har höga prestationskrav mår 
sämre av distansundervisning. 

• En ökad oro för elevers försämrade psykiska 
mående och hur befintliga resurser kommer 
räcka till när pandemin är över.



Nuläge kunskapsresultat/måluppfyllelse

Kunskapsresultat
• Årskull ‐05
• Ramneröd
• Prognos årskull ‐06, ‐07
• Årskull ‐08, ‐09

Stöd från huvudman 
• Ny skolstruktur – ökad 
likvärdighet inom grundskola 

• Utbildningsskuld – lägre åldrar 
behov av långsiktig insats

Elever från Unnerödsskolan



Meritvärde årskull ‐05 enhetsvis

• Regelbundna arbetsmöten för analys och 
planering

• Uppföljning av betygsresultat och elevers 
progression på både individ‐ och 
gruppnivå.

• Samverkan lärare och speciallärare att 
forma insatser i undervisningen utifrån 
elevernas specifika behov.

• Undervisning i mindre grupper i 
kärnämnena

• Riktad resurs i form på grupp och 
individnivå



Gymnasiebehörighet årskull ‐05 enhetsvis



Prognos 
Årskull ‐05 får svårt nå rikssnittet, prognos meritvärde 

215
Årskull ‐06 och ‐07 har goda utsikter att nå rikssnittet 

meritvärde 225 

Uddevalla ligger under 
rikssnittet men har bättre 

trend än riket
Riket har ökat 1,1poäng –
Uddevalla ökat 7,8 poäng

Prognos årskull ‐06, ‐07



Prognos årskull ‐06, ‐07



Bedömning i Unikum över tid årskull ‐08

Elever som tidigt får 
bedömningen 
”godtagbara 

kunskaper” har 
högre kunskaps 
progression  

Elever som tidigt får 
bedömningen ”Inte ännu 

nått målen” har 
låg/negativ kunskaps 

progression beroende på 
ämne



Bedömning i Unikum över tid årskull ‐09

Elever som tidigt får 
bedömningen 
”godtagbara 

kunskaper” har 
högre kunskaps 
progression  

Elever som tidigt får 
bedömningen ”Inte ännu 

nått målen” har 
låg/negativ kunskaps 

progression beroende på 
ämne



Nuläge trygghet och studiero

• Generellt höga resultat av Trygghet och studiero 
• Lägre resultat av Trygghet och studiero när elever blir äldre 
• Antalet kränkningar har minskat
• Få elever står för flertalet av kränkningsanmälningar till huvudman
• Få elever står för ökad våld mot personal – arbetsmiljöverket
• På rast och skolgård sker majoriteten av kränkningar

Behov av stöd från huvudman
• Kapacitetsmått – trångboddhet påverkar arbetsmiljö för elever och personal
• Skolstruktur – ökad likvärdighet inom grundskolan



• Kunskapsresultaten behöver stärkas
• Trygghet och studiero (främst högstadiet) behöver förbättras

Mått/Huvudman
Uddevalla
kommunal

Uddevalla
fristående

Trollhättan
kommunal

Katrineholm
kommunal

Vellinge 
kommunal

Borås 
kommunal

Alingsås
kommunal

Kungälv
kommunal

Riket
samtliga

Genomsnittligt meritvärde åk 9* 218,8 217,1 221,6 201,4 256,2 223,7 230,3 232,5 231,1
Behöriga till GY skola, andel 83,7 77,1 84,3 75,2 94,6 84,4 90,5 86,7 85,6
Behöriga till GY skola, andel pojkar 82,8 77,4 84,6 77,6 94 84,1 90 81,6 84,3
Behöriga till GY skola, andel flickor 84,7 76,7 84 71,7 95,4 84,8 91,1 91,7 87
Kunskapskrav åk 6 MA, andel lägst E 85,1 95,8 83,7 79,8 95 86,2 87,3 93,6 88,6
Kunskapskrav åk 6 SV, andel lägst E 89,7 85,7 93,2 88,7 96,6 91,9 91,4 95 92,6
Kunskapskrav åk 6 SVA, andel lägst E 50,5 ‐ 69,1 61,5 18,2 53,6 64,9 74,4 63,1
Andel högskolebehörighet 4 år 53,6 53,2 49,9 47,9 91,2 58 64,6 50,9 ‐
Andel med gymnasieexamen 4 år 76,8 75 67,5 63 91,2 75,9 73,6 70,5 71
Genomsnittlig betygspoäng GY 13,9 13,3 14,1 13,6 15,7 14 14,6 13,5 14,4
Studiero på lektioner ‐ andel åk 5 79,2 ‐ 66,6 66,9 66,8 ‐ 70,4 74,4 ‐
Studiero på lektioner ‐ andel åk 9 53 ‐ 64,7 43,8 65,5 ‐ 67,3 54,8 ‐
Studiero på lektioner ‐ andel Gy 2 74,2 ‐ ‐ 68,9 76,9 ‐ 68,7 70,2 ‐
Trygg i skolan ‐ andel åk 5 90,2 ‐ 89 83,6 84,3 ‐ 86,7 86,2 ‐
Trygg i skolan ‐ andel åk 9 71,4 ‐ 72,6 70,8 81,6 ‐ 87,1 82,5 ‐
Trygg i skolan ‐ andel Gy 2 84,8 ‐ ‐ 84,3 92,9 ‐ 89,2 86,1 ‐
* Grsk betyg 17 ämnen,  alla elever, uppgifter från Kolada, Riket från Skolverket, Trygghet och studiero Skolinspektionens enkät (Kolada)

Jämförelser 2020

Jämförelser resultat huvudmän ‐ meritvärde och studiero 



Identifierade aktuella problem och orsaksanalyser

• Större spridning i måluppfyllelse ‐ elever som har det svårare antas få  
sämre förutsättningar att lyckas

• Elevstödjande arbete från elevhälsan har inte blivit som planerat –
hur kommer elevhälsans resurser räcka till efter pandemin?

• Färre antal elever på fritidshem – mindre resurser till Trygghet och 
studiero under skoltid



Identifierade aktuella problem och orsaksanalyser 

• Trångboddhet leder till försämrad arbetsmiljö för elever och personal 
– behov av kapacitetsmått 

• Andel elever i särskilt behov ökar – svårt hålla budget 
• Låg måluppfyllelse i svenska/SvA och matematik – får ej 
gymnasiebehörighet

• Enheter använder olika sätt att följa upp Trygghet och studiero –
försvårar övergripande analys



Pågående åtgärder, uppföljning och utvärdering 

VC‐nivå
• Utvärdering och utveckling av grundskolans 
ledningsorganisation

• Nyckeltal
• Skolstruktur
• Följa årskullars progression över tid
• Pandemins effekter (utbildningsskulden)

EC‐nivå
• Årskull ‐05
• Läs‐ och skrivplan
• Utvecklingsarbete om SvA och matematik
• Gemensam elevenkät



Nya planerade åtgärder

Utveckla det systematiska arbetet gällande: 

• Analys, åtgärd och uppföljning av måluppfyllelse samt trygghet och 
studiero 

• Enhets‐, årskulls‐, stadie‐ och övergripande grundskolenivå 

• Relevanta insatser med rätt stöd till rektors pedagogiska ledarskap av 
grundskolans ledningsorganisation

• Utbildningsskulden ‐ behov av långsiktiga stödåtgärder som främjar 
elevers måluppfyllelse



Fritidshemmen
Resultatdialog tertial 1 2021

Bild från Fritidshemmens broschyr, ”En plats för alla”

Fritidshemmets uppdrag



Resultat – pandemins konsekvenser  
• Minskat elevunderlag på fritidshem – Dalaberg, Unneröd och Hovhult 
tappar flest elever

• Ökad oro kring elevernas mående när de inte är inskrivna på 
fritidshemmet och inte deltar i någon fritidsverksamhet

• Flera planerade fortbildningar och insatser har inte fått förväntad 
effekt, kopplat till Covid‐19. 

• Mindre skolenheter har drabbats hårt periodvis då personalfrånvaron 
varit hög.



Nuläge kunskapsresultat/måluppfyllelse
Kunskap/måluppfyllelse
• Flertalet enheter anpassar 
undervisningen tydligare efter 
elevgruppens behov och intresse ‐
ökade effekter på elevernas 
lärande och delaktighet.

• Leder till ökad kvalité och effekt i 
SKA‐arbetet.

Trygghet och studiero
• Generellt höga resultat av Trygghet 
och studiero 

• Kränkningar, tillbud och skador har 
minskat

• Få elever står för flertalet av 
kränkningsanmälningar till 
huvudman

• Få elever står för ökad våld mot 
personal – arbetsmiljöverket

Behov av stöd – huvudman
• Ny skolstruktur bidrar till ökad 
likvärdighet inom fritidshem

• Konsekvenser av minskat 
elevunderlag
på fritidshem



Identifierade aktuella problem och orsaksanalyser

Färre antal elever på fritidshem påverkat elevernas 
mående negativt när de inte deltar i någon 

fritidsverksamhet. Vårdnadshavare förlorat anställning 
pga pandemi eller arbetar hemma och har inte längre 

rätt eller behov av fritidshem.

Upprätthålla budget 
pga. minskat 
elevunderlag



Identifierade aktuella problem och orsaksanalyser

 Svårt på övergripande nivå värdera verksamhetens kvalitet (SKA) och föreslå 
insatser på VC‐nivå.

 Hög personalomsättning innebär negativa konsekvenser för trygghet och 
studiero samt måluppfyllelse.

 Enheter använder olika sätt att följa Trygghet och studiero – försvårar 
övergripande analys

 Lokaler på en del enheter är inte anpassade för fritidshemmets verksamhet



Pågående åtgärder, uppföljning och 
utvärdering 
VC‐nivå
• Uppdatering och utveckling av fritidshemmens SKA‐arbete
• Utvärdering och utveckling av grundskolans ledningsorganisation

• Nyckeltal
• Skolstruktur
• Styrgruppens (personal representanter) delaktighet med fritidshemmens SKA‐arbete
• Pandemins effekter (utbildningsskulden)

EC‐nivå
• Gemensam elevenkät
• Flera enheter deltar i Skolverkets utbildning ”Att leda kollegialt lärande på fritidshemmen”



Nya planerade åtgärder

Utveckla det systematiska arbetet gällande: 

• Analys, åtgärd och uppföljning av måluppfyllelse samt trygghet och 
studiero 

• Enhets‐, årskulls‐, stadie‐ och övergripande grundskolenivå 

• Relevanta insatser med rätt stöd till rektors pedagogiska ledarskap av 
grundskolans ledningsorganisation

• Utbildningsskulden ‐ behov av långsiktiga stödåtgärder som främjar 
elevers måluppfyllelse



Grundsärskolan
Resultatdialog tertial 1 2021

Bild från Lilla Aktuellt där elever från Källdalsskolan grundsär medverkar



Resultat – Pandemins konsekvenser

• Periodvis hög personalfrånvaron 
• Estetisk verksamhet begränsad pga. restriktioner om 
personalförflyttning. 

• Minskat samarbete mellan elevgrupper och enheter samt aktiviteter 
utanför skolan 

• Planerade fortbildningsinsatser har begränsats



Nuläge – Kunskapsresultat

• Antalet bedömningar i Unikum har ökat
• Ökat antal elever läser efter ämnen än tidigare
• Färre antal elever läser efter ämnesområden
• Analysarbetet av kunskapsresultat och elevenkäter 
har strukturerats och blivit tydligare.

• Uppföljning måluppfyllelse försvåras då stödmaterial 
för grundsärskolan inte mäter elevers små framsteg.



Antal bedömningar i Unikum över tid



Nuläge –
Trygghet och 
studiero

• Tryggheten hos eleverna är 
hög hos elever och 
vårdnadshavare. 

• Otrygghet är främst knuten 
till enskilda elever som är 
mycket utåtagerande och 
har svårt att finna sin plats 
i verksamheten 



Identifierade aktuella problem och orsaksanalyser

• Stödmaterial som synliggör elevernas små individuella framsteg 
saknas – svårt följa elevers kunskapsutveckling.

• Enheter använder olika sätt att följa Trygghet och studiero – försvårar 
övergripande analys



Pågående åtgärder, uppföljning och 
utvärdering
VC‐nivå
• Utvärdering och utveckling av grundskolans ledningsorganisation

• Nyckeltal
• Skolstruktur
• Pandemins effekter (utbildningsskulden)

EC‐nivå
• Modell som mäter elevens små utvecklingssteg
• Läs‐ och skrivplan
• Utveckling av samverkan mellan olika professioner runt eleven
• Förtydligat möten där man fokus på elevens och gruppens kunskapsutveckling
• Gemensam elevenkät



Nya planerade åtgärder

Utveckla det systematiska arbetet gällande: 

• Analys, åtgärd och uppföljning av måluppfyllelse samt trygghet och 
studiero 

• Enhets‐, årskulls‐, stadie‐ och övergripande grundskolenivå 

• Relevanta insatser med rätt stöd till rektors pedagogiska ledarskap av 
grundskolans ledningsorganisation

• Utbildningsskulden ‐ behov av långsiktiga stödåtgärder som främjar 
elevers måluppfyllelse



Resultatdialog T1 2021

Uddevalla gymnasieskola



Gymnasieskola- rapport T1

Mått

• Gymnasieelever med examen inom 4 år ska öka

• Elevers genomsnittliga betygspoäng efter avslutad 
gymnasieutbildning ska öka

• Elevers studiero ska öka

• Elevers trygghet i skolan ska öka

• Behöriga pedagoger ska inte minska



Uppföljning 
Distansundervisning



Uppföljning 
Distansundervisning

• Flickor anger i större 
utsträckning än pojkar att de 
inte får den hjälp och det stöd 
de behöver av läraren vid 
distansundervisning.



Studieresultat Identifierade problem

Studieresultat- det finns risk för att en ökad andel elever inte når 
gymnasieexamen

Detta gäller främst årskurs 3, men studieresultat i årskurs 1 och 2 visar att 
det finns risk även för kommande års avgångselever att inte nå 
gymnasieexamen i samma utsträckning som tidigare. 

Distansundervisning under Corona-pandemin påverkar elevernas motivation 
och resultat konstaterar rektorerna.

Elever i behov av stöd får inte det stöd de behöver

Gymnasieskolan är inte riggad för att organisera i små grupper. Behov finns 
av alternativ studieväg där högre grad av anpassningar kan göras. Det finns 
också behov av ett likvärdigt organiserat stöd i samtliga skolhus.



Planerade 
åtgärder-

Studieresultat

• Lovskola  

o Påsklovet – Undervisning genomförs 6-9 april, 4 heldagar

o Sommarskola – Undervisning genomförs 16-24 juni , 9 
heldagar

• Eftermiddagsundervisning- Praktiska moment i kurser/Extra 
handledning och stöd

• Preparandundervisning - Under maj- juni månad sker utökad 
undervisningstid samt inläsning inför prövning.



Kartläggning-
Behov av 

kompensatoriska 
åtgärder/insatser

Kartläggning genomfördes för att göra bedömning av behov 
av kompensatoriska åtgärder under våren 2021

558 elever erbjöds möjlighet till lovskola under påsklovet

36 av dessa elever går på IM

256 elever deltog i lovskola under påsk

31 av dessa elever går på IM

57 lärare tjänstgjorde under 1-4 dagar på påsklovet



Fördelning per program
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Påsklovskola UG- Totalt antal elever



Vad tyckte eleverna?



Vad tyckte lärarna?



Vilka ämnen 
handlar det 

om?



Trygghet och 
studiero

Identifierade problem

• Likvärdigheten mellan program och skolhus behöver 
säkerställas

• Det finns elever med otrygg hemmiljö som inte får 
studiero under distansundervisning. 

• Mentorskapet fungerar olika mellan och inom program. 
Mentortiden används olika inom och mellan program. 
Värdegrundsfrågor hanteras på olika sätt inom 
gymnasieskolan. 

• Kartläggningen av trygghet och studiero behöver bli mer 
omfattande och ge ett bättre underlag för analys. Analys 
behöver kunna göras genom jämförelse mellan 
skolhus/program och delas upp mellan flickor och pojkar.



Åtgärder-
Trygghet och 

studiero

• Arbetsgrupp Trygghet och studiero har tillsatts

• Omarbetad enkät. Trygghet och studiero i Planen mot 
diskriminering och kränkande behandling

• Uppföljning två gånger per läsår.

• Rektors beslut om undantag till distansundervisning för 
enskilda elever

• Kompensatoriska åtgärder våren 2021

• Uppdatering och utveckling av lärmiljöer i skolhusen





Introduktionsprogrammen, IM
Studieresultat

- Utbildningstiden inom Språkintroduktionen ökar. Antalet nya 
elever minskar.

- Fortsatt stor behörighetsproblematik inom Individuellt alternativ

Trygghet och studiero

- Ökad oro och ohälsa bland eleverna

Distansundervisning på IM

Hösten: Distansundervisning en kort period i 
december.

Våren: Drygt 40% av eleverna på ett 
veckoroterande schema med skolförlagt var tredje 
vecka.

Vissa grupper av elever har haft närundervisning 
hela tiden. 

Distansundervisning på IM

Hösten: Distansundervisning en kort period i 
december.

Våren: Drygt 40% av eleverna på ett 
veckoroterande schema med skolförlagt var tredje 
vecka.

Vissa grupper av elever har haft närundervisning 
hela tiden. 

Eleverna är ovana med större 
grupper när de kommer till IM

Eleverna ska kunna fungera i grupp 
utan att det påverkar övriga i 
elevgruppen vad gäller studiero eller 
elevens studieresultat.

Ex Matematikkunskaper -
nivå med år 3-4



Åtgärder

Mentorskapet och 
mentortiden

•Koncept för utbildningstiden

•Enkäten för Trygghet och studiero 
är omarbetad och genomförs nu.

Främja elevers närvaro och 
förebygga avhopp

•Kompetensutveckling genomförd

•Elevhälsoplan uppdaterad med ny 
rutin

•Kartläggning avhopp

•Studiemiljöer uppdaterade i 
skolhusen

•Digitaliserad närvaroregistrering

Identifiera kurser som ger F 
per program

•Spridning av framgångsrikt 
arbetssätt ES. 

•Kompensatoriska åtgärder/insatser 
under våren

•Analys av studieresultat breddas 
och fördjupas. Beslutsstöd 
framarbetas.

Organisera stöd på ett 
likvärdigt sätt inom 
gymnasieskolan

•Tid för stöd i varje lärares tjänst



Behov av 
stöd från 
huvudman

Finansiering av utökade
kompensatoriska åtgärder

• Elever i behov av stöd. 

• Resursbrist för rektor

• Socialpedagog saknas

• Behovet av elevassistenter är 
större än vad budget medger.

• Behov av alternativ studieväg för 
elever. 



Skolinspektionens granskning av 
huvudmannen/gymnasieskolan

Kartläggning och analys

Vi ska visa att:

• Verksamheten tar fram underlag för studieresultat under pågående utbildning

• Verksamheten tar fram underlag som visar jämförelse mellan flickor och pojkar när det gäller Trygghet och 
studiero samt Studieresultat

Kompensatoriska åtgärder och resurstilldelning

Vi ska visa att:

• Huvudmannen vidtar relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre resultat ska nå 
utbildningens mål så långt som möjligt

Uppföljning av insatser och åtgärder

Vi ska visa att:

• Verksamheten följer upp insatser och åtgärder så att huvudmannen får kunskap om effekten av de insatser som 
görs



Ett viktigt steg

Presidiet besöker skolhusen för att fördjupad kunskap om förutsättningarna 

• Sammanfattning av nulägesanalys

• Enheternas förutsättningar (elevsammansättning, flickor-pojkar, elevernas 
socioekonomiska bakgrund, resultat Studieresultat/Trygghet och studiero)

• Identifierade problem

• Orsak till problem

• Åtgärder på problem

• Ev behov av stöd från huvudman



Gymnasiesärskolan
Problemformuleringar

• Stor personalomsättning ger ökad oro bland elever inom det 
Individuella programmet, IP 

• Ökad oro hos elever, vårdnadshavare och personal pga att det är 
svårt att hålla distans i klassrum/verkstäder.



Gymnasiesärskolan
Orsaker till problem

• Hög sjukfrånvaro på Individuella programmet skapar oro bland eleverna.

• Inställd APL har gett ökad trängsel i lärosalar samt verkstäder.

• Vårdnadshavare är oroliga för sina barn i riskgrupp under corona-
pandemin

Åtgärder på problem 

• Utvecklingsgrupp med en lär-ledare från varje arbetslag för att i 
förlängningen kunna hålla i det systematiska kvalitetsarbetet och 
kompetensutvecklingen.

• Kompetensutveckling av valda delar ur Specialpedagogiska myndighetens 
(SPSM) Npf-paket under vt-21 på kompetensutvecklingsdagar samt på 
verksamhetsmöten ungefär en gång/ månad.

• Skapat elevenkäter som kommer sammanställas i slutet av mars månad.

Behov av stöd från huvudman

Verksamheten ser behov av att vara med i socialtjänstens vikariepool för att täcka 
personalfrånvaron.



Gymnasiesärskolan



SKA T3 2020
Vuxenutbildningen



Övergripande resultat

T3 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020

Sfi 94% 90% 83% 88%

Grundläggande 89% 92% 83% 88%

Gy allmänna 80% 86% 79% 80%

Yrkes 96% 100% 91% 95%



Särskild utbildning

• 46 elever

• Digitala verktyg introduceras tidigt i kurserna

• Fler elever nås i T3 än i T1-T2

• Arbete pågår med att öka samsynen kring målgruppen



Yrkesutbildningar 
gymnasial nivå
• Svets 100%
• Lärarassistent 95%
• Yrkesförare buss 94%
• Yrkesförare lastbil 97%
• Rengöringsservice 93%
• Restaurang och storkök 96%
• Servicepersonal förskola 93% 





Yrkesutbildningar gymnasial nivå

• Stor mängd elever med bristande språkkunskaper, elever 
hänger inte med i studier trots språkstöd och anpassningar

• Åtgärder vidtagits för att klara den praktiska undervisningen, 
inom b la mekaniker (Skolmiljarden)



Huvudmått

16%

100%

77%

100%

79% 77%
83%

94%

84%

23% 21%

8% 6%

15% 17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Gymnasiala
allmänna

Restaurang och
storkök

Servicepersonal
förskolan

Yrkesförare buss Lärarassistent Rengöringsservice Yrkesförare gods Barnskötare

Arbete Studier Annat



Huvudmått

• 98% av elever som studerat på gymnasial nivå gick 
till arbete eller studier

• 85% av eleverna som studerat en gymnasial 
yrkesutbildning gick till arbete, 9% till studier



Yrkeshögskola

• Distansundervisningen få/inga 
negativa konsekvenser inom YH

• Stödpedagog inriktning funktionsnedsättning, 88% i arbete, 8% studier

• Affärsutvecklare besöksnäring och turism, 75% i arbete, 17% studier

• E-commerce product manager, 73% i arbete, 18% studier

• Marin serviceingenjör, 100% i arbete

• Skräddare, 54% i arbete, 39% studier



Covid-19

• Arbetsplatsförlagt lärande överlag fungerat bra – undantag för 
buss och betong

• Två åtgärder inom Skolmiljarden

• Distansundervisningens utmaningar:
• Bedömning
• Digital kompetens
• Bristande studiero



Trygghet och studiero 

Jag trivs på vuxenutbildningen 97% 

Jag har studiero på vuxenutbildningen 91%

Jag känner mig trygg på vuxenutbildningen 95%

Resultat från enkät april 2021



Trygghet och 
studiero 
• Aktivt arbete för fler kvinnor till 

mansdominerade yrken - 35% 
kvinnor i yrkesförare godstransport 
(50% en grupp)

• Insatser för ökad trygghet i 
elevgrupper, b la bygg, 
barnskötare

• Enkät om trygghet och studiero 
sammanfogas med enkät om 
diskriminering och kränkande 
behandling



Uppföljning pågående insatser
Matematik 2b
• 42% till 90% T3 2019, och 85% T2 2020, 79% T3 2020 - avslutad T3 2020

Skriva inom sfi
• Handlar om två insatser – kompetensutveckling för lärare gällande 

undervisning i skriva, och elevverktyget Rättningsnyckeln

• Kompetensutvecklingen har pausats med anledning av 
distansundervisningen, rättningsnyckeln används

• NP-resultat ökat från 55% godkända betyg på skrivadelen T2 2019 till 
77% inom studieväg 1 och 72% inom studieväg 2



Utvecklingsområden

Problem 1: Det tar längre tid att nå betyg i sfi-kurser för fler 
elever inom studieväg 1 och 2

Orsak: Distansundervisning, annat upplägg av undervisningen, 
annan elevgrupp

Åtgärd: Undersöka möjliga insatser för ökad progression och 
kortare tid inom sfi



Utvecklingsområden

Problem 2: Elever saknar förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen, inom yrkesutbildningar

Orsak: Bristande/gamla underlag vid bedömning av behörighet 
till utbildning

Åtgärd: Se över bedömning av behörighet i 
ansökningsprocessen – ev standardiserad kunskapsbedömning



Framgångsfaktorer i SKA

• Lektionsobservationer 

• Språkutvecklande arbetssätt – i hela verksamheten

• Samarbetet inom ledningsgruppen – snabba beslut
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Postadress 
451 81 Uddevalla 
 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon 
0522-69 60 00 

Fax 
0522-69 70 94 

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

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2021 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen. Beslut att överlämna 
anmälan mot Uddevalla Gymnasieskola till 
Uddevalla Kommun Öbo Y (BUN 
2021/00276) 

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

2021-05-03 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2021-04-16 – Svar till anmälare  

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

2021-04-13 – Beslut att överlämna 
klagomålet inkommit 

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

2021-04-23 – svar till anmälare  

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

 2021-04-19 – Begäran om yttrande 
inkom 

 

Skolinspektionen 2021:2695 Beslut att 
överlämna del av anmälan mot 
Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 
(BUN 2021/00365)

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

 

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

 2021-04-23 – Begäran om yttrande 
inkom 

 



 
 

 
 

2(7)

2021-05-20 Dnr BUN 2021/00028

 

 

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

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

 

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

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

  2021-04-08 – Begäran om 
yttrande inkommen 

 

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

  2021-04-08 – Begäran om 
yttrande inkommen 

 

Övriga myndigheter  
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

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

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

2021-05-04 – yttrande skickas  
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Pågående ärenden – myndigheter 2020 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:10114 Begäran om 
yttrande med anledning av ärende om 
förutsättningar för anmälan till Lärarnas 
ansvarsnämnd (BUN 2020/00159) 

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

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

Kompletterande svar från rektor 
2020-06-23 

Skolinspektionen 2020:453 Beslut att 
överlämna anmälan mot Västerskolan 8-9 till 
Uddevalla kommun (BUN 2020/00201) 

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

2020-02-18 – Svar på 
klagomålet skickas 

Skolinspektionen 2020:1733 - Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Forshällaskolan i Uddevalla kommun (BUN 
2020/00315) 

2020-02-27 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2020-03-25 – yttrande inskickat 
2020-05-04 – Begäran om 
komplettering svar senast 14 
maj 
2020-05-12 – Komplettering 
inskickad 
2020-10-16 Begäran om 
komplettering

2021-04-16 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2021-04-08 Komplettering 
inskickad  
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2020-10-27 – Komplettering 
inskickad 
2020-11-24 – Beslut om 
föreläggande – svar senast den 
19 februari 2021   
2021-02-22 svar på föreläggande 
inskickat 
2021-03-18 – Begäran om 
komplettering inkommen

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

 2020-03-04 – Begäran om 
yttrande inkommen  

2020-03-25 – Yttrande inskickat  
 

Skolinspektionen 2020:3173 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Uddevalla kommun gällande utbetalning av 
bidragsbelopp (BUN 2020/00617) 

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

2021-02-08 – Beslut att avsluta 
ärendet 

2020-05-20 – Yttrande inskickad 

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

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

2020-12-08 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-10-12 – Svar skickat  
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Skolinspektionen 2020:4549 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Västerskolan 8-9 (Källan) i Uddevalla 
kommun (BUN 2020/01123) 

2020-10-26 – Begäran om 
yttrande senast 13 november 
2020-11-27 – Yttrande skickas 

2021-02-03 – Beslut om 
föreläggande – svar senast den 
2 april.  

2021-04-02 Svar på föreläggas 
skickas  

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

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

2020-12-17 – Beslut att avsluta 
ärendet.  

2020-11-16 – Yttrande skickas  

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

Barn- och elevombudet 2020:2553 - Begäran 
om yttrande till anmälan om kränkande 
behandling vid Västerskolan (BUN 
2020/00458)  

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

2020-12-14 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-11-17 – Kompletterande 
svar skickas  
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2020-11-06 – Begäran om 
komplettering senast 18 
november

Övriga myndigheter  
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

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

2020-03-06 – Begäran 
inkommen 
2020-03-18 handlingar skickade 
2020-06-12 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 30 
oktober anstånd till 16 november

2020-12-14 – Beslut om att avsluta 
tillsynen  

2020-11-16 – Yttrande skickas  

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

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

2020-06-01 – Svar till DO 

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

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

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

2020-12-15 Svar till DO 

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

2020-12-09 – Informationsbrev 
om kvalitetsgranskningen 
inkommen 
2020-12-15 – Begäran om 
information

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

2021-01-25 – Rektors 
synpunkter på protokoll skickas 
in 
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Delegationsbeslut – Tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av 
pandemin 2021-04-14-2021-05-11 

Datum Riktning Beskrivning  Nummer 
2021-04-14 UPPR Förlängning av beslut daterat 2021-03-31 enligt barn och 

utbildningsnämndens delegation till ordförande  
Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 
gymnasieskola avseende tillfälliga verksamhetsförändringar 
med anledning av pandemin

2020/01114 

2021-04-14 UPPR Förlängning av beslut daterat 2021-04-08 enligt barn och 
utbildningsnämndens delegation till ordförande.     
Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 
vuxenutbildning avseende tillfälliga 
verksamhetsförändringar med anledning av pandemin 

2020/01114 

2021-04-14 UPPR Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-
22 § 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om 
tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av 
pandemin  
Tillfällig distansundervisning för årskurs 7 inom Uddevalla 
kommuns högstadieskolor

2020/01114 

2021-04-14 UPPR Verksamhetschef vuxenutbildning beslut 2021-04-14 
gällande distansundervisning

2020/01114 

2021-04-19 UPPR Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-
22 § 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om 
tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av 
pandemin  
Begränsat öppethållande på Hovhultsskolans fritidshem 
samt förkortad skoldag

2020/01114 

2021-04-26 UPPR Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-
22 § 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om 
tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av pandemin - 
Tillfällig distansundervisning för årskurs 5 vid 
Källdalsskolan 

2020/01114 

2021-04-27 UPPR Förlängning av beslut daterat 2021-04-14 enligt barn och 
utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 § 158 Delegation 
till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 
verksamhetsförändringar med anledning av pandemin  
Tillfällig distansundervisning för årskurs 7 och 8 inom 
Uddevalla kommuns högstadieskolor

2020/01114 

2021-04-28 UPPR Förlängning av beslut daterat 2021-04-14 enligt barn och 
utbildningsnämndens delegation till ordförande      
Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 
gymnasieskola avseende tillfälliga verksamhetsförändringar 
med anledning av pandemin

2020/01114 
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Datum Riktning Beskrivning  Nummer 
2021-04-28 UPPR Förlängning av beslut daterat 2021-04-14 enligt barn och 

utbildningsnämndens delegation till ordförande.  
Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 
vuxenutbildning avseende tillfälliga 
verksamhetsförändringar med anledning av pandemin 

2020/01114 

2021-04-28 UPPR Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-
22 § 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om 
tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av 
pandemin.  
Tillfällig distansundervisning för elever vid Källdalsskolan 
årskurs 4-6 samt begränsat öppethållande av Källdalsskolans 
fritidshem  

2020/01114 

2021-04-30 UPPR Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-
22 § 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om 
tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av 
pandemin.   
Tillfällig distansundervisning för elever vid Bokenäs skola 
årskurs 4-6 samt begränsat öppethållande av Bokenäs skolas 
fritidshem  

2020/01114 

2021-05-03 UPPR Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-
22 § 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om 
tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av 
pandemin.   
Tillfällig distansundervisning för elever vid Källdalsskolan 
årskurs 4-6 

2020/01114 

2021-05-05 UPPR Förlängning av beslut daterat 2021-05-03 Beslut enligt barn 
och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 § 158 
Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 
verksamhetsförändringar med anledning av pandemin.   
Tillfällig distansundervisning för elever vid Bokenäs skola 
årskurs 4-6 

2020/01114 

2021-05-05 UPPR Förlängning av beslut daterat 2021-04-28 enligt barn och 
utbildningsnämndens delegation till ordförande.       
Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 
vuxenutbildning avseende tillfälliga verksamhets-
förändringar med anledning av pandemin

2020/01114 

2021-05-05 UPPR Förlängning av beslut daterat 2021-04-28 enligt barn och 
utbildningsnämndens delegation till ordförande       
Uppdrag samt delegation till verksamhetschef för Uddevalla 
gymnasieskola avseende tillfälliga verksamhetsförändringar 
med anledning av pandemin

2020/01114 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr BUN 2020/01273  5 

Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att få en plan för 
hur föräldrar ska få till sig kunskap om vad barnen kan råka ut 
för när de spelar på nätet 

Sammanfattning 

Elisabeth Bäckman har lämnat ett medborgarförslag gällande att hon anser att alla lärare 

i årskurs 6-9 på Uddevalla Kommuns skolor ska ta del av 2020 års vinnare av stora 

journalistprisets serie ”Gamers” på P1 Dokumentär samt att alla föräldrar via skolans 

nätverk skall uppmanas att lyssna på hela serien. Medborgarförslaget tar även upp att 

det borde tas fram en plan över hur ämnet skall tas upp i alla klasser. 

 

Kommunfullmäktige har överlåtit till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

Medborgarförslaget har även varit uppe på Ungdomsfullmäktige som 2021-01-26 § 7 

valde att inte stödja förslaget.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-13 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-26 § 7 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 323 

Medborgarförslag   

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att förvaltningen redan 

arbetar med frågan  
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Handläggare 

Systemförvaltare Mikael Selin 

Telefon 0522-69 6991 
mikael.selin@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att få en plan 

för hur föräldrar ska få till sig kunskap om vad barnen kan råka 

ut för när de spelar på nätet 

Sammanfattning 

Elisabeth Bäckman har lämnat ett medborgarförslag gällande att hon anser att alla lärare 

i årskurs 6-9 på Uddevalla Kommuns skolor ska ta del av 2020 års vinnare av stora 

journalistprisets serie ”Gamers” på P1 Dokumentär samt att alla föräldrar via skolans 

nätverk skall uppmanas att lyssna på hela serien. Medborgarförslaget tar även upp att 

det borde tas fram en plan över hur ämnet skall tas upp i alla klasser. 

 

Kommunfullmäktige har överlåtit till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

Medborgarförslaget har även varit uppe på Ungdomsfullmäktige som 2021-01-26 § 7 

valde att inte stödja förslaget.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-13 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-26 § 7 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 323 

Medborgarförslag   

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att förvaltningen redan 

arbetar med frågan  

 

 

Ärendebeskrivning 

Ett medborgarförslag har lämnats med förslaget att alla lärare i årskurs 6-9 på Uddevalla 

Kommuns skolor ska ta del av 2020 års vinnare av stora journalistprisets serie 

”Gamers” på P1 Dokumentär samt att alla föräldrar via skolans nätverk skall uppmanas 

att lyssna på hela serien. Medborgarförslaget tar även upp att det borde tas fram en plan 

över hur ämnet skall tas upp i alla klasser. 

 

Barn och utbildningsförvaltningens IT-strateg framför att onlinespel kan erbjuda både 

kvalitativt och socialt samspel, men att det också kan innebära vissa risker;  
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Dolda avsikter och informationsspridning   

Onlinespel kan vara en plattform för personer med dolda avsikter där de bygger upp ett 

förtroende från barn/eleven för att sedan leda över dem mot mer personliga frågor och 

utnyttjande. Det finns även risk att personlig information sprids. Använder barn/elev 

webbkamera i samband med sitt onlinespelande kan det få till följd att hen blir inspelad 

eller får sin bild ”skärmdumpad”. 

 

Mobbning 

Onlinespel kan vara en plattform för nätmobbning. 

 

Avgifter 

En del onlinespel är ”gratis” i början men har oftast en avgift för att kunna spela vidare 

på nästa nivå eller etapp. I de flesta fall används bankkort för dessa transaktioner och 

kan orsaka stora kostnader utan att barnet/eleven inser det.  

  

Slutligen framför förvaltningens IT-strateg att om barn/elev använder sin mobiltelefon, 

spelkonsol eller dator för att spela onlinespelen kan det vara svårt för vårdnadshavare att 

få en bra överblick över hur mycket tid barnet/eleven använder till sitt spelande.  

  

Hur barn och utbildningsförvaltningen arbetar med ovanstående risker  

Risker kan motverkas genom att tidigt inleda en dialog med både barn och vårdnads-

havare om ”dolda” risker och eventuella hot som kan uppkomma. Viktigt är att 

informera vårdnadshavare om varningstecken och att de får hjälp med att förstå riskerna 

kring onlinespel. Det är även viktigt att vårdnadshavare aktivt deltar och visar intresse 

för barnens onlinespelsvanor.  

 

Barn och utbildningsförvaltningen har olika forum där dessa frågor kan diskuteras för 

hela förvaltningen som exempelvis Show-IT som löpande erbjuder fortbildning till 

pedagoger och IKT-smedjan.   

 

Utöver dessa övergripande forum lämnas nedan några exempel på hur verksamheterna 

själva arbetar med frågan:  

 

Förskolan: 

Under senaste året har flertalet förskolor aktivt arbetat med barns integritet, vilket nu 

kommer att implementeras i alla förskolor och pedagogisk omsorg i Uddevalla 

kommun. I detta arbete har förskolan valt att integrera digitalisering och barns integritet. 

Detta har gjorts genom arbetsplatsträffar med personal och föräldramöten. Det är viktigt 

att uppmärksamma vuxna om vad som sker på nätet och att vuxna behöver vara 

närvarande och vara nyfikna på vad barnen gör på nätet. Det är även av stor vikt att 

skapa goda relationer som gör att barnen vågar berätta om det är något som de tycker är 

skrämmande när de spelar spel eller tittar på en film på iPaden. Barnen gör ingen 

skillnad på den digitala och den analoga världen, de hänger ihop.  
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Grundskolan 

Föreläsningar riktade till viktiga vuxna och personal anordnades 2019 om Skärm-

balansen och 2021 av Fältenheten tillsammans med FöräldaResursen om Nätvett. 

Information sänds kontinuerligt ut till vårdnadshavare via Unikum och Vklass. Det 

senaste utskicket innehöll information om ”Kunskapsstöd om skärmtid, digitala spel och 

spel om pengar riktat till föräldrar och andra viktiga vuxna i barn och ungas närhet”. 

Länsstyrelsen har tagit fram ett kostnadsfritt kunskapsstöd som bland annat kan 

användas för att starta en givande diskussion om skärmtid och spelande för att i 

förlängningen förebygga spel om pengar. Från den 16 april kommer en broschyr, riktad 

till föräldrar med fakta, tips och stöd i föräldraskapet samt en kort informationsfilm 

finnas tillgänglig på Länsstyrelsens webbplats, översatt till åtta olika språk. Information 

lämnas även om verksamheter där man kan söka hjälp som Kompassen Ung, 

Spelberoendeteamet i Göteborg, Mottagningen för spelberoende och skärmhälsa och 

spelberoendes förening i Trollhättan.  

Övriga aktiviteter som anordnas inom grundskolan är att fältenheten och vissa 

socialpedagoger håller i föreläsningar i klasser om Nätvett och har diskussioner med 

unga. Elevhälsan diskuterar med unga och vårdnadshavare vid behov. Hogstorps skola 

har tillsammans med Safe selfie academy utbildat elever som ambassadörer i frågan och 

samordnande drogförebyggare lyfter frågan i möte med klasser, främst årskurs 7-9. 

Gymnasiet 

Uddevalla gymnasieskola arbetar med spel och spelmissbruk på flera olika plan. Skolan 

har en drogförebyggande resurs inom gymnasieskolan. Resursen arbetar med att utbilda 

skolans personal samt informera vårdnadshavare och elever om droger, missbruk och 

spel samt vara en resurs för skolans elevhälsa och ledning. Nyligen har det skett en 

informationskampanj kring Länsstyrelsens material till skolans personal, elever och 

vårdnadshavare om skrämanvändning, digitalt spelande och spel om pengar. 

 

Vår drogförebyggande resurs ansvarar också för att CAN:s drogvane-

undersökning genomförs bland alla årskurs 2-elever på gymnasiet. Undersökningen ger 

en bild av elevernas drogvanor, alkohol, spel och tobaksanvändning. Underlaget ligger 

till grund för insatser både lokalt, regionalt och nationellt. 

 

I flera av skolans kurser ingår också att arbeta med missbruk, spel och hälsa. Kursen 

Idrott och Hälsa 1, som är en obligatorisk kurs på samtliga program, behandlar innehåll 

som vikten av fysisk aktivitet, kosthållning, droger och dopning kopplat till hälsan. 

Matematik 1, som också är en obligatorisk kurs, behandlar innehåll som sannolikhets-

beräkningar och risk- och säkerhetsbedömningar med spel. Hur spelande kan påverka 

privatekonomin och risker med att låna för spelande tas upp i Matematik 1 såväl som i 

den obligatoriska kursen Samhällskunskap 1. 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoteborg.se%2Fwps%2Fmyportal%2Fenhetssida%2Fspelberoendeteamet-goteborg%3Furi%3Dgbglnk%253Agbg.page.ef6cd2f8-919a-4d3c-b8ef-b3c7c6d0b752-2&data=04%7C01%7Cmikael.selin%40uddevalla.se%7Cafdc953982aa4e9f657108d90a22eb0e%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637551967358669258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ISciJAVhE%2BfLupT6Nl5WQNJCS9Sv58bLIJ1kVE13nXM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoteborg.se%2Fwps%2Fmyportal%2Fenhetssida%2Fspelberoendeteamet-goteborg%3Furi%3Dgbglnk%253Agbg.page.ef6cd2f8-919a-4d3c-b8ef-b3c7c6d0b752-2&data=04%7C01%7Cmikael.selin%40uddevalla.se%7Cafdc953982aa4e9f657108d90a22eb0e%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637551967358669258%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ISciJAVhE%2BfLupT6Nl5WQNJCS9Sv58bLIJ1kVE13nXM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoteborg.se%2Fwps%2Fmyportal%2Fenhetssida%2Fspelberoendeteamet-goteborg%3Furi%3Dgbglnk%253Agbg.page.ef6cd2f8-919a-4d3c-b8ef-b3c7c6d0b752-2&data=04%7C01%7Cmikael.selin%40uddevalla.se%7Cafdc953982aa4e9f657108d90a22eb0e%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637551967358679253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DSfuLH4fKvuiPvFfAaeNpaoYMCzZDsQfBTm%2BMBilgPU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgoteborg.se%2Fwps%2Fmyportal%2Fenhetssida%2Fspelberoendeteamet-goteborg%3Furi%3Dgbglnk%253Agbg.page.ef6cd2f8-919a-4d3c-b8ef-b3c7c6d0b752-2&data=04%7C01%7Cmikael.selin%40uddevalla.se%7Cafdc953982aa4e9f657108d90a22eb0e%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637551967358679253%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DSfuLH4fKvuiPvFfAaeNpaoYMCzZDsQfBTm%2BMBilgPU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sahlgrenska.se%2Fomraden%2Fomrade-2%2Fberoende%2Fenheter%2Fmottagning-for-spelberoende-och-skarmhalsa%2F&data=04%7C01%7Cmikael.selin%40uddevalla.se%7Cafdc953982aa4e9f657108d90a22eb0e%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637551967358689250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0AREE313kzEW6Ak9Yp0009do4Bn4HIEN4hguGocOJW0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sahlgrenska.se%2Fomraden%2Fomrade-2%2Fberoende%2Fenheter%2Fmottagning-for-spelberoende-och-skarmhalsa%2F&data=04%7C01%7Cmikael.selin%40uddevalla.se%7Cafdc953982aa4e9f657108d90a22eb0e%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637551967358689250%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0AREE313kzEW6Ak9Yp0009do4Bn4HIEN4hguGocOJW0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sahlgrenska.se%2Fomraden%2Fomrade-2%2Fberoende%2Fenheter%2Fmottagning-for-spelberoende-och-skarmhalsa%2F&data=04%7C01%7Cmikael.selin%40uddevalla.se%7Cafdc953982aa4e9f657108d90a22eb0e%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637551967358699240%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gWmxsEqps8TAD21DfvG5ll%2F3dtUXPMDxMO%2FmXzo9buw%3D&reserved=0
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https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lansstyrelsen.se%2Fvastra-gotaland%2Fsamhalle%2Fsocial-hallbarhet%2Fandts%2Fspel-om-pengar.html&data=04%7C01%7Cmikael.selin%40uddevalla.se%7Ccf88fce69a4146fdbfd808d90951999d%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637551068338242024%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1WkZVLJmuWR%2BZqcEritAwLVF77lW8UNMlBmuNifqrDo%3D&reserved=0
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Mentor och elevhälsan kan också fånga upp elever med spelproblem och kan erbjuda 

stöd och att vårdnadshavare blir involverade. Även hos kommunens stöd-

verksamhet Kompassen ung kan våra elever få hjälp med spelmissbruk. 

 

En förnyad ANDTS-strategi (där även spelmissbruk ingår) från regeringen väntar nu på 

att beslutas i riksdagen. Arbete pågår att anpassa skolans drogpolicy till denna nya 

strategi och då kommer drogpolicyn även att behandla spelmissbruk, vilket den inte gör 

idag. 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Mikael Selin 

Förvaltningschef Systemförvaltare  

Skickas till 

Kommunfullmäktige  

Medborgarförslagställare  

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.uddevalla.se%2Fomsorg-och-hjalp%2Ffamilj-barn-och-unga%2Fhjalp-till-barn-unga-och-vuxna%2Fkompassen-ung.html&data=04%7C01%7Cmikael.selin%40uddevalla.se%7Ccf88fce69a4146fdbfd808d90951999d%7Cfd4cea2263f346f2958ed0d3aa13277c%7C0%7C0%7C637551068338252015%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=USa7QaNZ5lhNnchwhYHq0IFWbvBieRkiPPOmdvuChY4%3D&reserved=0


 

 

 

 
Protokoll 
Ungdomsfullmäktige 

 

2021-01-26 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr KS 2020/00766  

Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att få en plan för 
hur föräldrar ska få till sig kunskap om vad barnen kan råka ut 
för när de spelar på nätet 

Sammanfattning 

Medborgarförslaget diskuterades på fullmäktige 2020-12-15 då fullmäktige beslutade 

att skjuta upp beslutet om att stödja/inte stödja 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2020-12-03 

Beslut 

Ungdomsfullmäktige beslutar  

att inte stödja medborgarförslaget  

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2020-12-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 323 Dnr KS 2020/00766  

Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att få en plan för 
hur föräldrar ska få till sig kunskap om vad barnen kan råka ut 
för när de spelar på nätet 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

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

 

 

 

 

 
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-12-14 

Elving Andersson (C), Louise Åsenfors (S), Christina Nilsson (KD)  

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-12-14 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-12-15 

Förslagsställaren 

Barn-och utbildningsnämnden 

 

 



Medborgarförslagets ärende: 
Vi måste agera på bred front. 
 
Ditt medborgarförslag: 
Jag önskar att alla lärare  from årskurs 6-9 på Uddevalla Kommuns skolor tar del av 2020 års vinnare 
av stora journalistprisets serie ”Gamers” som går att hitta på P1 Dokumentär. Att alla föräldrar via 
skolans nätverk skall uppmanas lyssna genom hela serien.Detta är vad ett barn kan råka ut för när de 
spelar på nätet. Ämnet måste upp till diskussion. Jag vill att barn och utbildningsenheten tar fram en 
plan hur ämnet skall tas upp i alla klasser. 
 
Dagens datum: 
2020-12-03 
 
Namn: 
Elisabeth Bäckman 
 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr BUN 2021/00113  6 

Beslut om fjärrundervisning inom de obligatoriska 
skolformerna avseende läsåret 2021/2022 

Sammanfattning 

Enligt skollagen får fjärrundervisning användas bland annat inom skolformerna grund-

skola och grundsärskola under vissa förutsättningar. Med fjärrundervisning avses 

interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där 

elever och lärare är åtskilda i rum, men inte i tid.  

 

I huvudsak rör det situationer då behörig lärare saknas inom organisationen eller elev-

underlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom skol-

enheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvud-

mannen.  

 

En huvudman som avser att använda fjärrundervisning ska enligt skollagen 21 kap 9 § 

fatta ett beslut om det. Huvudmannen får besluta att använda fjärrundervisning för högst 

ett läsår i taget.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-26 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att under läsåret 2021/2022 genomföra fjärrundervisning inom modersmål och moderna 

språk samt 

  

att respektive rektor ges delegation att besluta om omfattningen av fjärrundervisningen 

samt hur undervisningen ska genomföras både praktiskt och administrativt   
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

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

 

Beslut om fjärrundervisning inom de obligatoriska skolformerna 

avseende läsåret 2021/2022 

Sammanfattning 

Enligt skollagen får fjärrundervisning användas bland annat inom skolformerna grund-

skola och grundsärskola under vissa förutsättningar. Med fjärrundervisning avses 

interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där 

elever och lärare är åtskilda i rum, men inte i tid.  

 

I huvudsak rör det situationer då behörig lärare saknas inom organisationen eller elev-

underlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom skol-

enheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för huvud-

mannen.  

 

En huvudman som avser att använda fjärrundervisning ska enligt skollagen 21 kap 9 § 

fatta ett beslut om det. Huvudmannen får besluta att använda fjärrundervisning för högst 

ett läsår i taget.  

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-26 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att under läsåret 2021/2022 genomföra fjärrundervisning inom modersmål och moderna 

språk samt 

 

att respektive rektor ges delegation att besluta om omfattningen av fjärrundervisningen 

samt hur undervisningen ska genomföras både praktiskt och administrativt   

 

 

Ärendebeskrivning 

I skollagens 21 kap finns bestämmelser om när fjärrundervisning får användas. Med 

fjärrundervisning avses interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och 

kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum, men inte i tid.  
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En huvudman som avser att använda fjärrundervisning i ett visst ämne eller i en viss 

kurs ska enligt 9 § fatta ett beslut om det. Huvudmannen får besluta om att använda 

fjärrundervisning för högst ett läsår åt gången. 

 

Fjärrundervisning får användas i grundskolan och grundsärskolan under vissa förut-

sättningar.   

 

Fjärrundervisning får bara användas om 

- det för viss undervisning inte finns någon lärare inom huvudmannens skolenhet som 

uppfyller kraven på legitimation och behörighet enligt 2 kap. 13 § och huvudmannen 

trots upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan eller 

- elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom 

skolenheten leder till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 

huvudmannen. 

 

Fjärrundervisning får användas inom följande ämnen:  

 engelska 

 matematik 

 moderna språk 

 modersmål 

 naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi 

 samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och 

samhällskunskap 

 samiska 

 svenska 

 svenska som andraspråk 

 teckenspråk 

 teknik 

 

Inom barn och utbildningsförvaltningen finns behov av fjärrundervisning i grundskola 

och grundsärskola inom ämnena modersmål och moderna språk. Skälen till detta är 

både tillgången till lärare samt att elevgrupperna vid respektive skolenhet är för små för 

att undervisningen ska bedrivas på ett effektivt sätt ur ekonomisk synvinkel.  

 

Enligt 5 a kap 6 § skolförordningen ska beslutet anmälas till Skolinspektionen liksom 

om fjärrundervisning utförs åt någon annan huvudman.   

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 
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Skickas till 

Grundskolekontoret  

Skolinspektionen  
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Förändring av grundskolstruktur i Uddevalla kommun samt 
justering av princip vid anvisning av skola 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningen har av barn och utbildningsnämnden fått i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en förändring av grundskolans struktur i form av ett 

inriktningsbeslut (2019-12-10 § 154). Beslutet innehåller följande delar:   

  

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till 

lokalmöjligheter i HCB samt Margretegärdeskolan  

  

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, förskolan samt gymnasie-

skolan samt  

  

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i investeringsplanen  

  

Syftet med uppdraget var att utreda om Barn och utbildningsnämnden kan utnyttja 

Margretegärdeskolan, som i dagsläget nyttjas av gymnasieskolan, för grundskolan i 

syfte att lösa lokalbehov. Samtidigt påtalades att genom ett långsiktigt strategiskt arbete 

kan effekter nås som skulle innebära mindre segregerade skolmiljöer och en resurs-

fördelning som mer effektfullt kan gynna likvärdig skola och därmed medföra en högre 

måluppfyllelse.  

  

Under utredningen har en fördjupad analys skett av befolkningsutvecklingen, elevernas 

val av både kommunal och fristående skola och dess konsekvenser. Analysen visar att 

grundskolans behov att använda Margretegärdeskolan inte längre finns kvar på grund 

av de förändrade förutsättningarna som framkommit under utredningens gång.   

  

Genom att genomföra organisationsförändringar vad gäller enhetsindelningar och nyttja 

grundskolans redan befintliga lokaler kan syftet med inriktningsbeslutet ändå nås. 

Hänsyn har då tagits till planerade om- och nybyggnationer.   

  

Lokalerna vid Margretegärdeskolan kan istället nyttjas av vuxenutbildningen vilket 

medför ökade förutsättningarna till samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasie-

skolan samt att externa lokaler kan lämnas.       

  

I utredningen bedöms en ny enhetsindelning av vissa grundskolor medföra ökade 

förutsättningar till högre måluppfyllelse och en ökad likvärdighet inom grundskolans 

skolstruktur samt mindre segregerade skolmiljöer.   

  

I utredningen beskrivs även vissa förändringar som berör förskolans verksamhet vad 

gäller lokalutnyttjande.  



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

  

Med hänsyn till förändrade enhetsindelningar behöver även förändring ske av tidigare 

beslut av nämnden vad gäller anvisning av skola när elever ska byta skola för att 

kommande årskurser saknas på skolan.  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06  

Förändring av skolstruktur - ett strategiskt beslut för ökad måluppfyllelse och 

likvärdighet med bilagor 

Barn och utbildningsnämndens inriktningsbeslut 2019-12-10 § 154  

Barn och utbildningsnämndens beslut 2015-12-17 § 180  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

  

att från och med höstterminen 2022 gäller följande enhetsindelning av angivna 

grundskolor:   

Sandersdalsskolan F-5 blir istället Sandersdalsskolan F-3    

Unnerödsskolan F-5 blir istället Unnerödsskolan 4-6   

Hovhultsskolan F-6 blir istället Hovhultsskolan F-3    

Västerskolan 6-7 och Västerskolan 8-9 upphör och blir istället Västerskolan 7-9 

Ramnerödsskolan F-2 och 7-9 upphör och blir istället Ramnerödsskolan F-9 samt   

  

att beslutet från nämnden 2015-12-17 § 180 justeras på så sätt att vid placering i skola 

när byte måste ske på grund av att årskursen inte finns på skolan ska samtliga elever i 

årskursen erbjudas plats vid samma skola   
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Handläggare 

Enhetschef Anna Kern 

Telefon 0522-69 6852 
anna.kern@uddevalla.se 

 

Förändring av grundskolstruktur i Uddevalla kommun samt 

justering av princip vid anvisning av skola  

Sammanfattning  

Barn och utbildningsförvaltningen har av barn och utbildningsnämnden fått i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en förändring av grundskolans struktur i form av ett 

inriktningsbeslut (2019-12-10 § 154). Beslutet innehåller följande delar:   

  

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till 

lokalmöjligheter i HCB samt Margretegärdeskolan  

  

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, förskolan samt gymnasie-

skolan samt  

  

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i investeringsplanen  

  

Syftet med uppdraget var att utreda om Barn och utbildningsnämnden kan utnyttja 

Margretegärdeskolan, som i dagsläget nyttjas av gymnasieskolan, för grundskolan i 

syfte att lösa lokalbehov. Samtidigt påtalades att genom ett långsiktigt strategiskt arbete 

kan effekter nås som skulle innebära mindre segregerade skolmiljöer och en resurs-

fördelning som mer effektfullt kan gynna likvärdig skola och därmed medföra en högre 

måluppfyllelse.  

  

Under utredningen har en fördjupad analys skett av befolkningsutvecklingen, elevernas 

val av både kommunal och fristående skola och dess konsekvenser. Analysen visar att 

grundskolans behov att använda Margretegärdeskolan inte längre finns kvar på grund 

av de förändrade förutsättningarna som framkommit under utredningens gång.   

  

Genom att genomföra organisationsförändringar vad gäller enhetsindelningar och nyttja 

grundskolans redan befintliga lokaler kan syftet med inriktningsbeslutet ändå nås. 

Hänsyn har då tagits till planerade om- och nybyggnationer.   

  

Lokalerna vid Margretegärdeskolan kan istället nyttjas av vuxenutbildningen vilket 

medför ökade förutsättningarna till samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasie-

skolan samt att externa lokaler kan lämnas.       
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I utredningen bedöms en ny enhetsindelning av vissa grundskolor medföra ökade 

förutsättningar till högre måluppfyllelse och en ökad likvärdighet inom grundskolans 

skolstruktur samt mindre segregerade skolmiljöer.   

  

I utredningen beskrivs även vissa förändringar som berör förskolans verksamhet vad 

gäller lokalutnyttjande.  

  

Med hänsyn till förändrade enhetsindelningar behöver även förändring ske av tidigare 

beslut av nämnden vad gäller anvisning av skola när elever ska byta skola för att 

kommande årskurser saknas på skolan.  

  

Beslutsunderlag  
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06  

Förändring av skolstruktur - ett strategiskt beslut för ökad måluppfyllelse och 

likvärdighet med bilagor 

Barn och utbildningsnämndens inriktningsbeslut 2019-12-10 § 154  

Barn och utbildningsnämndens beslut 2015-12-17 § 180  

  

Förslag till beslut   
Barn och utbildningsnämnden beslutar  

  

att från och med höstterminen 2022 gäller följande enhetsindelning av angivna 

grundskolor:   

Sandersdalsskolan F-5 blir istället Sandersdalsskolan F-3    

Unnerödsskolan F-5 blir istället Unnerödsskolan 4-6   

Hovhultsskolan F-6 blir istället Hovhultsskolan F-3    

Västerskolan 6-7 och Västerskolan 8-9 upphör och blir istället Västerskolan 7-9 

Ramnerödsskolan F-2 och 7-9 upphör och blir istället Ramnerödsskolan F-9 samt   

  

att beslutet från nämnden 2015-12-17 § 180 justeras på så sätt att vid placering i skola 

när byte måste ske på grund av att årskursen inte finns på skolan ska samtliga elever i 

årskursen erbjudas plats vid samma skola   

  

  

Ärendebeskrivning   
Barn och utbildningsförvaltningen har av barn och utbildningsnämnden fått i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en förändring av grundskolans struktur i form av ett 

inriktningsbeslut (2019-12-10 § 154). Beslutet innehåller följande delar:   

  

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till 

lokalmöjligheter i HCB samt Margretegärdeskolan  
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att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, förskolan samt gymnasie-

skolan samt  

  

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i investeringsplanen  

  

Syftet med uppdraget var att utreda om Barn och utbildningsnämnden kan utnyttja 

Margretegärdeskolan, som i dagsläget nyttjas av gymnasieskolan, för grundskolan i 

syfte att lösa lokalbehov. Samtidigt påtalades att genom ett långsiktigt strategiskt arbete 

kan effekter nås som skulle innebära mindre segregerade skolmiljöer och en resurs-

fördelning som mer effektfullt kan gynna likvärdig skola och därmed medföra en högre 

måluppfyllelse.  

  

Under utredningen har en fördjupad analys skett av befolkningsutvecklingen, elevernas 

val av både kommunal och fristående skola och dess konsekvenser. Analysen visar att 

grundskolans behov att använda Margretegärdeskolan inte längre finns kvar på grund 

av förändrade förutsättningarna som framkommit under utredningens gång.   

  

Genom att genomföra organisationsförändringar vad gäller enhetsindelningar och nyttja 

grundskolans redan befintliga lokaler kan syftet med inriktningsbeslutet ändå nås. 

Hänsyn har då tagits till planerade om- och nybyggnationer.   

  

Lokalerna vid Margretegärdeskolan kan istället nyttjas av vuxenutbildningen vilket 

medför ökade förutsättningarna till samarbete mellan vuxenutbildningen och 

gymnasieskolan samt att externa lokaler på sikt kan lämnas.       

  

I utredningen bedöms en ny enhetsindelning av vissa grundskolor medföra ökade 

förutsättningar till högre måluppfyllelse och en ökad likvärdighet inom grundskolans 

skolstruktur samt mindre segregerade skolmiljöer.   

  

I utredningen beskrivs även vissa förändringar som berör förskolans verksamhet vad 

gäller lokalutnyttjande.  

  

Med hänsyn till förändrade enhetsindelningar behöver även förändring ske av tidigare 

beslut av nämnden vad gäller anvisning av skola när elever ska byta skola för att 

kommande årskurser saknas på skolan. Av skollagen framgår att enligt huvudregeln ska 

en elev placeras vid den skolenhet som vårdnadshavarna önskar, såvida det inte innebär 

att en annan elev inte kan erbjudas en plats nära hemmet eller att placeringen skulle 

innebära ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Förvaltningen har 

sedan lång tid tillbaka tillämpat rutiner vid placering vid skolenhet som innebär att varje 

elev alltid anvisas en skola utifrån var eleven är folkbokförd. Detta är alltså ett 

erbjudande om en viss skolplacering. Om vårdnadshavarna är nöjda med förslaget 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

4(4)

2021-05-06 Dnr BUN 2019/01214

  
 

 

 

behöver inte något göras, men om annan skola önskas får vårdnadshavarna aktivt 
ansöka om plats vid annan skola.   
  
Utöver detta har även en princip tillämpats som innebär att elever vid en viss skola som 
vid byte till nästa skola, på grund av att kommande årskurser saknas vid den 
avlämnande skolan, erbjuds plats vid samma skola. Exempelvis har samtliga elever i 
årskurs 5 vid Sandersdalsskolan erbjudits plats vid Västerskolan oavsett var eleverna är 
folkbokförda. Orsaken till denna princip är att ur ett elevperspektiv är det en trygghet att 
kunna följa med sina klasskamrater till samma skola. Denna princip kan tillämpas under 
förutsättning att skollagens regler följs och att placeringarna inte innebär att någon 
annan elevs rätt till en placering nära hemmet åsidosätts.   
  
Denna princip har fastslagits av barn och utbildningsnämnden tidigare, men av beslutet 
framgår att den gäller elever som ska börja i årskurs 7. I och med den nya enhets-
indelningen måste beslutet justeras så att den gäller samtliga elever där ett byte av skola 
ska ske.   
  
  
  
  
  
  
Staffan Lindroos       Anna Kern  
Förvaltningschef       Enhetschef   
 
 
Skickas till  
Samtliga verksamhetskontor   
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Barn- och Utbildningsförvaltningen, Uddevalla 

Förändring av 
skolstruktur – ett 
strategiskt beslut 
- för ökad måluppfyllelse och likvärdighet 

Anna Kern, planeringschef, Barn- och utbildningsförvaltningen 

Marcus Uppström, verksamhetsstrateg, Grundskolan 
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Bakgrund 
 

Uddevallas Barn- och utbildningsnämnd har i rollen som huvudman och ytterst ansvarig för 

all barnomsorg och utbildningsverksamhet i kommunen, kunnat konstatera att skolorna 

sinsemellan inom respektive verksamhet har haft och har brister i likvärdighet. Med 

likvärdighet avses förutsättningar för undervisning och lärande gällande praktiska delar såsom 

lokaler och möjligheter att organisera inom dem, liksom olika resultat hos barn- och 

elevgrupper och möjligheter till kompetensutnyttjande. Skolornas resultat inom såväl 

grundskolan som inom gymnasiet skiljer sig sinsemellan, liksom verksamheternas olika 

förutsättningar och behov tillgodoses på olika vis.  

Barn- och utbildningsnämnden har i tidigare utredningar beskrivit behov av ny skola i norra 

Uddevalla och har därför fattat beslut om uppförandet av en ny F-9-skola i området 

(Ramnerödsskolan). Sedan beslutet fattades 2015 har flera förutsättningar i 

befolkningsprognos och skolval förändrats. 

Kunskapen om skolans styrdokument och huvudmannens ansvar är av stor betydelse. En 

systematisk uppföljning av målen för utbildningen är därför ett av de viktigaste 

styrinstrumenten för en huvudman. Under de senaste åren kan vi nationellt, över lag, se en 

positiv utveckling där kvalitetsarbetet många gånger har gått från att vara en ren 

resultatredovisning till att innehålla fördjupad analys med fokus på åtgärder att vidta. I 

Uddevalla har nämndens engagemang i SKA-arbetet resulterat i att resultatredovisningen 

blivit djupare och mer nyanserad, men mycket arbete återstår för att hitta rätt nivåer på 

redovisningen så att Barn- och utbildningsnämnden kan fatta rätt strategiska beslut. 

Om innehållet i SKA-arbetet kan klassificeras som ”mjukvara” i systemet så är 

lokalförsörjning och struktur ”hårdvara”. Denna hårdvara kan vara svårare att förändra genom 

endast nya rutiner eller förhållningssätt, men den är inte desto mindre viktig för 

förutsättningarna för att barn, elever och personal skall ges förutsättningar att åstadkomma ett 

målinriktat arbete.  

Som ett led i det övergripande ansvaret behöver den politiska nivån fatta beslut på strategisk 

nivå för att säkerställa större möjligheter till likvärdighet mellan förskolans- respektive 

grundskolans-, gymnasieskolans- och vuxenutbildningens förutsättningar för verksamheterna.  

I december 2019 gav Barn- och utbildningsnämnden ett uppdrag till förvaltningen att utreda 

Förändring grundskolans struktur i form av Inriktningsbeslut § 154 Dnr BUN 2019/01214. 

Syftet med utredningen var att ta reda på om Barn- och utbildningsnämnden kan utnyttja 

fastigheten Margretgärde för grundskolan för att lösa lokalbehov, samt flytta verksamhet från 

Margretgärde för att bidra till större inkludering för IM-programmet. Genom denna utredning, 

visade det sig, skulle förvaltningen på samma gång se över sin organisation för skolstrukturen 

i grundskolan i synnerhet och strukturen för övriga verksamheter i allmänhet. 
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Barn- och utbildningsnämndens beslut för uppdraget såg ut så här: 

 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog Barn- och utbildningsnämnden: 

 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till 

lokalmöjligheter i HCB samt Margretegärdeskolan  

 

 att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, förskolan, gymnasieskolan 

samt vuxenutbildning. 

 

 att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i investeringsplanen  
 

Syfte och metod 
 

Syftet med denna utredning är att ta reda på vilka möjligheter Uddevalla kommun har att 

skapa en ny skolstruktur i grundskolan. Skolstrukturen skall utredas utifrån en koppling till 

lokalmöjligheter i HCB:s lokaler samt Margretgärdeskolan. Utredningens resultat skall i sin 

tur ge mer information om det finns nödvändiga revideringar som kan behövas göras i 

lokalförsörjningsplanen såväl som investeringsplanen för Barn- och utbildningsnämndens 

räkning.  

 

Metoden för utredningen är att beräkna lokalbehov utifrån befolkningsprognos där andelen 

elever som väljer friskola är borträknad. Beräkningar skall även göras på antal elever per 

skolenhet, samt hur mönstret för det fria skolvalet påverkar grundskolans enheters 

beläggningar. 

 

Involverade i detta utredningsarbete är i varierande grad samtliga verksamhetschefer och 

stabsfunktioner samt utredare och strateger på kommunledningskontoret för att beräkna och 

kvalitetssäkra uppgifterna. 

 

Metoden för utredningen har förändrats och dagsaktuella siffror med antal registrerade elever 

har simulerats utifrån perspektivet att samtliga elever är kvar i skolorganisationen 2022, samt 

2024. Utredarna är medvetna om osäkerheten i denna typ av beräkning och syftet med denna 

beräkning är endast att synliggöra en möjlig och relevant uppskattning om ”verkligheten” 

kontra befolkningsprognoserna. 

 

Förändrade förutsättningar under utredningens gång 
 

I början av februari 2021 konstaterades att det behövdes en mer detaljerad analys med fler 

parametrar i form av befolkningsutveckling i relation till befintliga elever, 

elevströmningsmönster till friskolor och även rörligheten mellan de kommunala skolorna 

utifrån det fria skolvalet. 
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Vid denna simulering visade det sig att antagandet att de elever som bor i området också är de 

elever som går i, skolorna inte stämmer inom alla skolområden. Tidigare har skolplaneringen 

utgått från befolkningsprognoser med antagandet att elever som bor i området också väljer att 

gå i närmaste skola. När det upptäcktes att verkligheten inte stämde med tidigare 

skolplanering inleddes fördjupad analys ihop med statistiker och strateger på 

kommunledningskontoret. Vidare tillfördes statistik kring registrerade elever från 

grundskoleadministrationen.  

 

Analysen gjorde enligt följande:  

Utredarna i denna tjänsteskrivelse sammanställde de uppgifter man fått fram kring elevantal 

vid respektive enhet, folkbokförda elever vid desamma och befolkningsprognos. Vidare 

jämfördes skolornas dagsaktuella kommunicerade kapacitetsmått med de uppgifter som 

tidigare angetts vid projekterandet av Ramnerödsskolan. Det visade sig när alla dessa 

uppgifter simulerades utifrån frågeställningen ”Hur kommer det att se ut vid uppropet på 

skolgården vid respektive skolenhet hösten 2022 om Margretegärde utgör ett högstadium?”, 

att siffrorna inte var samstämmiga.  

 

• Under utredningens gång har det visat sig att antagandet att de elever som bor i 

området också är de elever som går på skolorna är felaktig.  

• Planering av Ramneröd har utgått från för få parametrar, där effekten av interna 

skolval inte belysts tillräckligt.  

• Hänsyn har tagits till andel elever som väljer friskola, men den andelen har ökat sedan 

planen för Ramneröd reviderades senast. 

• En fördjupad analys gjordes för att förstå sambanden mellan folkbokförda elever, 

prognos och registrerade elever på respektive skola. 

• Den fördjupade analysen beskriver ett kritiskt behov av att Barn- och 

utbildningsnämnden fattar beslut om ny struktur som gynnar planeringsarbete. 
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Nuläge Uddevalla skolstruktur 
Det finns tre segregerade bostadsområden i Uddevalla, Tureborg, Dalaberg och Hovhult. Två 

av dessa områden finns i det norra området. Den förväntade befolkningsökningen och 

elevtalsökningen i har inte följt tidigare prognoser. 

Beslutet om ny 

skola i norra 

Uddevalla 

fattades i 

samband med 

flyktingvågen 

där många 

kommuner i 

Sverige 

prognostiserade 

ökad 

befolkning.  

Effekten av 

skolvalet ger 

olika konsekvenser på olika delar i Uddevalla. Fler vårdnadshavare från de norra 

skolområdena, än i övriga Uddevalla har sökt till fristående verksamhet och även sökt till 

andra kommunala skolor. Detta leder till ett mindre elevunderlag än man tidigare utgått ifrån. 

 

Likvärdighet och måluppfyllelse 
Ett av motiven till förändring av skolstrukturen är att de kompensatoriska insatserna 

huvudmannen genomför inte ger avsedd effekter gällande likvärdig skola. Både kommunala 

och statliga resurser fördelas utöver skolpengen till dessa skolor. Förvaltningens analys av 

resultat har kommit fram till att kompensatoriska insatser inte i önskad omfattning ger avsedd 

effekt. Måluppfyllelse och likvärdighet har inte per automatik koppling till mängden tilldelade 

resurser. Detta leder till att barn och elever i de segregerade områdena har sämre 

förutsättningar att nå gymnasiebehörighet respektive fullständig gymnasieexamen. 

Måluppfyllelsen i Uddevalla kommun har under de senaste fem åren haft en ojämn utveckling 

i grundskolan respektive gymnasiet.  

Detta leder till att barn och elever i de segregerade områdena har sämre förutsättningar att nå 

gymnasiebehörighet respektive fullständig gymnasieexamen. 

 

Juridiska utgångspunkter 
Ambitionen är att barn och elever i första hand ska få den placering de önskar och i annat fall 

en placering så nära hemmet som möjligt. En långsiktig strategisk lokalplanering säkerställer 

att detta sker. Ibland är det svårt att uppnå balans mellan önskemål och tillgång till platser 

både i kommunala verksamheter och i fristående enheter. Enligt skollagen måste kommunala 

skolor tillämpa närhetsprincipen om antalet platser inte täcker efterfrågan. I fristående skolor 

kan andra urvalsregler användas som tex kötid och syskonförtur. 
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Vilka principer gäller vid skolplacering inom grundskola och grundsärskola?  

 

För skolpliktiga elever brukar skolplaceringen beskrivas som ”det fria skolvalet”. Detta 

innebär att följande principer ska tillämpas:   

 Hemkommunen är skyldig att ordna en plats i den kommunala skolan för alla elever 

som har rätt till utbildning.  

 Vårdnadshavaren har rätt att önska skola för sitt barn i hela kommunen eller i en annan 

kommun (kommunal eller enskild).  

 Elevens folkbokföringsadress är avgörande vid bedömningen av skolplacering 

 Hur många elever som får plats vid varje kommunal skola avgörs av kommunen.  

Närhetsprincipen och önskemål 

Kommunen ska i första hand utgå från vårdnadshavarens önskemål när en elev får en skol-

placering. Men vårdnadshavarens önskemål får inte gå ut över en annan elevs rätt till 

placering vid en skola nära hemmet. Det brukar kallas för "närhetsprincipen". Det kan finnas 

flera skolor i kommunen som ligger nära hemmet, så närhetsprincipen innebär inte alltid att 

eleven blir placerad vid den skola som ligger närmast hemmet. Det finns inte heller någon rätt 

för en elev att alltid få en plats vid den närmsta skolan.  

Kommunen får bara frångå vårdnadshavarens önskemål om den placering de önskar skulle 

medföra ”betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter” för kommunen. Det 

innebär först och främst de situationer då det saknas plats för eleven vid skolan, och det skulle 

krävas att skolan utökar sina lokaler eller tvingas göra stora omorganisationer för att kunna ge 

eleven en plats.  

Om fler elever önskar en skola än det finns platser för är det kommunen som bedömer vilka 

elever som har rätt till en plats på skolan. Då ska kommunen tillämpa närhetsprincipen och 

eventuella andra lokala principer som inte strider mot närhetsprincipen.  

Vad som menas med uttrycket "nära hemmet" är inte definierat, varken i skollagen eller i för-

arbeten. Enligt ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen får innebörden antas vara 

beroende av de lokala förhållandena. Därför anser domstolen att det i första hand får vara upp 

till varje kommun att själv bestämma vilka kriterier som ska gälla. Kommunen behöver ta 

hänsyn till olika faktorer såsom exempelvis elevernas ålder och avståndet mellan hemmet och 

olika tillgängliga skolor. I avgörandet fastslås också att bestämmelsen inte innebär att de 

elever som bor närmast en viss skola har företräde framför andra sökande i kommunen bara 

av det skälet.  

Om vårdnadshavare inte lämnar något önskemål om skola ska kommunen anvisa plats vid en 

skola. Kommunen behöver därför ha rutiner för att avgöra vilken skola som anvisas. Det är 

inte självklart att elever som bor inom ett visst område eller på en viss gata alltid anvisas till 

samma skola. Detta kan växla mellan åren beroende på skolornas kapacitet att ta emot elever i 

den aktuella årskursen. Tidigare talades om ”upptagningsområde”, det vill säga vilka elever 

som normalt tillhörde en viss skola och normalt erbjöds plats vid skolan.  

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan lång tid tillbaka lämnat ett förslag till vårdnads-

havarna vilken skola eleverna ska placeras vid då ett byte ska ske. Samtliga elever vid en viss 

skola har då föreslagits fortsatt skolgång vid samma skola, oavsett folkbokföringsadress. 

Detta tillvägagångssätt kan tillämpas så länge det inte innebär att någon annan elevs rätt till en 
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skola nära hemmet åsidosätts. När elever flyttar till kommunen under pågående läsår görs 

bedömningen om önskemålet kan tillgodoses utifrån skolans kapacitet att ta emot eleven. 

Likaså bedöms vilken skola som eleven ska anvisas om något önskemål inte framförs.  

Kommunen måste alltid ha rutiner för att registrera vilken skola som kommunen anvisar en 

elev eftersom detta påverkar rätten till skolskjuts.  

 

 

Förändrat behov av elevplatser  
Det fria skolvalet där varje vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt skall erbjudas 

plats på sitt förstahandsval visade sig påverka förvaltningens möjligheter planering utifrån ett 

likvärdighetsperspektiv. 

 

Utredningen visar att enheter har tagit emot fler elever än tidigare angett kapacitetsmått. 

Enheter med högre söktryck har för att bereda plats, tagit bort arbetsrum, flyttat bibliotek till 

mindre lokaler, delat upp större lokaler till fler klassrum och så vidare. 

 

Att det förhåller sig så här, grundar sig i att nämnden tidigare fattat ett beslut som angav att 

kommunala skolor i så hög utsträckning som möjligt skall tillgodose vårdnadshavarnas 

önskemål om skolplacering. Skolorna har sedan dess årligen rapporterat procentsatser kring 

skolvalet och det varit ett incitament att ha så höga resultat som möjligt på förstahandsvalet. 

Skolorna har därmed arbetat oberoende av varandra och konkurrerat om samma elever. 

 

Det har under denna utredning varit en noggrann övervägan vilka underlag man ska utgå från 

– folkbokförda elever, prognos och registrerade elever på respektive förskola och grundskola.  

 

Utredningen har utgått från sambandet mellan alla delar och det blir tydligt hur komplext det 

är att ta fram en hållbar prognos. Förutom att prognoser i befolkningsutveckling har skrivits 

ned de senaste två åren, så har även skolornas möjligheter att ta emot så många elever som 

möjligt, påverkat grundskolans uppgifter om kapacitet. 

 

Sammantaget betyder det att skolornas kapacitet ökat (i och med att man utnyttjat varje 

möjlighet att ta emot fler elever), samtidigt som elevunderlaget successivt minskar. Det utgör 

en differens där kapaciteten ökat och antalet elever minskar. 

 

Tabellen nedan beskriver konsekvensen av ovanstående faktorer och leder till ett minskat 

behov av 375 elevplatser i norra området än vad som kommit fram i tidigare underlag. 

Förändrad kapacitetsnivå 109 

Elevunderlag minskat i prognos 216 

Fler till friskola 50 

Överkapacitet 375 

 

För att komma tillrätta med ovanstående och även skapa förutsättningar för personal och 

elever arbetsmiljö ges följande förslag på åtgärder i det norra skolområdet: 

• 100 färre elevplatser på Hovhult (F-3) – Hovhults år 4-6 placeras på Ramneröd 
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• 150-180 färre elevplatser på Väster (7-9) – I  ursprungligt beslut är Väster en 7-9 

enhet och år 6 finns kvar inom Sandersdal och Unneröd.  

• 100 färre elevplatser genom förändrat kapacitetsmått i norra området – återgår till det 

kapacitetsmåttet som angavs i ursprunglit beslut samt att förändring leder till bättre 

arbetsmiljö för personal och elever på alla enheter pga minskat trångbodhet. 

 

På detta sätt kan enheterna i norra skolområdet (Dalaberg, Hovhult, Norr, Unneröd, 

Sandersdal, Väster och Ramneröd) återgå till det kapacitetsmåttet som fanns i tidigare beslut. 

Enheterna i norra området har i ett flertal resultatdialoger beskrivit negativa konsekvenser av 

det ökande elevtalet och den trångboddhet som finns. På detta sätt kan arbetsmiljön förbättras 

för personal och elever och förutsättningar för att trygghet och studiero förbättras.  

 

Bakgrunden till ovanstående förslag beskrivs tydligare i ”Exempel nuläge Grundskola 2021-

02-11” och ” Beläggning grundskolans enheter 2020-10-20 med befolkningsprognos 

210217”. 
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Skolval och anvisade skolplaceringar 
I den framtagna statistiken framgår det att vårdnadshavare söker sig från och till olika enheter. 

Lägger man ihop antalet som söker sig från kommunala skolor och antal som söker till 

friskolor i norra skolområdet får det konsekvenser för ett flertal enheter. I utredningen har det 

kommit fram att konsekvenserna är mer komplexa än i andra delar av Uddevalla kommun.  

Tabellen nedan beskriver följande: 

 Enhet – nuvarande enheterna i det norra skolområdet i Uddevalla. 

 Folkbokföring – elevantalet som finns i respektive enhets upptagningsområde 

 Faktiskt elevtal – de elever som går på respektive enhet vt 2021 

 Antal elever som sökt till andra kommunala skolor – antal elever som sökt sig från 

nedanstående enheter till andra kommunala skolor 

 Antal elever som sökt till – antal elever som sökt sig till nedanstående enheter från 

andra skolor i Uddevalla kommun 

 Antal elever friskolor – antal elever i respektive enhets upptagningsområde som sökt 

till friskola. 

 

Enhet F-6 

Enl. 
folkbokföring  
2019-12-31 

Faktiskt antal 
elever 
2020/2021 

Antal elever-sökt 
till andra 
kommunala 
skolor, går ej på 
någon av dessa 
enheter (från) 

Antal elever från 
andra 
kommunala 
enheter som 
sökt till området. 
(till) 

Antal 
elever 
totalt 
friskola 
2020/2021 

Sandersdal F-5 278 289 23 12 1 

Unneröd F-5 227 276 57 24 15 

Hovhult F-6 388 266 55 4 52 

Dalaberg F-6 387 322 55 4 57 

Norrskolan F-6 336 339 59 20 67 

Ramnerödskolan 
F-6 211 43 0     

Västerskolan år 6 81 89 10 7   

Totalt F-6 1908 1624 259 71 192 

Enhet 7-9           

Ramnerödskolan 
7-9 511 221 58 22 160 

Väster 7-9 216 356 31 45 7 

Totalt 7-9 727 577 89 67 167 

Totalt F-6+7-9 2635 2201 348 138 359 

 

Sammanfattning av tabellen: 

 Vårdnadshavare har rätt att söka andra skolor än den som anvisats enligt 

upptagningsområdet. 

 Om större antal söker till friskola eller annan kommunal skola leder detta till 

konsekvenser för ett flertal enheter 

 Resultatet blir en intern konkurrens som försvårar förvaltningens planeringsarbete 

 Leder till ökade brister i likvärdighet och kvalité. 

 

Detta leder till ökade svårigheter att: 

 Säkerställa kvalité i undervisning genom framförhållning och planering 
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 Ha kontroll över egna processer och inre organisation  

 Ha likvärdighet för elever, personal och ledning oavsett enhet 

 Ha förberedelse för att hantera eventuella samhälleliga förändringar eller 

nyetableringar 

 

Friskolor   
 

Barn och utbildningsnämnden gör en stor satsning i det norra området I Uddevalla kommun 

med en kapacitetsökning samt byggandet av en ny grundskoleenhet, Ramneröd F-9. 

 

Vid nyetablering av ytterligare-, eller utbyggnad av befintliga friskolor sker, kommer inte 

kommunens elever fylla alla skolor. Om detta sker är det stor risk att Uddevalla kommun av 

ekonomiska skäl behöver lägger ned en eller två skolor.  

 

Resultat av utredning om Margretegärde som grundskola 

Med hänsyn till de förändrade förutsättningarna under utredningens gång finns inte behovet 

att använda Margretegärde till grundskolan. När förvaltningen föreslog att utreda nyttjande av 

Margretgärde för grundskolan var uppfattningen att ett lokaltillskott var nödvändigt för att 

klara grundskolans behov av ökade elevkullar mellan 13 - 15 år. Under utredningens gång har 

det visat sig att grundskolans tidigare statistik grundats på befolkningsprognosen och den 

tillväxt som beskrivits genom den. Sambanden mellan folkbokförda elever, prognos och 

registrerade elever på respektive skola komplicerar bilden av grundskolans behov. 

Behov av att använda Margretegärde för förvaltningens verksamhet kvarstår men i inte som 

grundskola. 

 

Margretegärdeskolan 
Översynen inom uppdraget att bryta segregation har utifrån nya förutsättningar även inneburit 

en dialog med vuxenutbildningen gällande lokalsamverkan.  

Den politiska viljan är sedan tidigare att samarbete mellan verksamheterna skall stärkas med 

att bryta segregation, samt samutnyttja utbildningsresurser. 

Inriktningen med att IM-programmet skall ingå tillsammans med fler nationella program inom 

gymnasieskolans lokalplacering kvarstår. Vuxenutbildningen kan ges förutsättningar att 

samarbeta med gymnasieskolan. 

Sammantaget kommer detta leda till att Margretegärde och Södra Sinclair kan användas för 

att klara både gymnasiets utökade elevvolymer samt vuxenutbildningens behov att minska 

förhyrda ytor.  
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Ramneröd som F-9 enhet  
I utredningen har det visat sig att tidigare beslut och behovet av en F-9 enhet med 645 

elevplatser placerat på Ramneröd inte kvarstår på det sätt som beskrivits i tidigare underlag.  

 

Bilden nedan beskriver elevtalen i de olika årskurserna för hösten 2021 och hösten 2022 om 

inga beslut fattas av nämnden. Bilden beskriver att det hösten 2021 kommer det vara 362 

elevplatser som inte används. Hösten 2022 kommer det vara 325 elevplatser som inte 

används. 

 

Förklaringen till ovanstående beskrivs i kapitlet ”Förändrat behov av elevplatser”. 
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Förslag på kapacitetsmåtten på enheterna 

i det norra området utgår från de mått nya 

enheter byggs. 

 

Kapacitetsmått för enhet F-6 är 22,5 

elever per klass 

Kapacitetsmått för enhet 7-9 är 27,5 

elever per klass 

 

Tabellen intill visar möjlighet att 

fastställa följande totala kapacitetsmått: 

 

Justeringen av kapacitetsmått med 22,5 

elever per klass inom F-6 och 27,5 elever 

per klass inom år 7 – 9 kommer leda till 

omställningskostnader för grundskolan. Förändringen kommer påverka flera enheters budget, 

tjänstefördelning och organisation och kommer vara svår att genomföra fullt ut från ht 2022. 

Kapacitetsmåtten utgår från lokalernas storlek, utformning samt huvudmannens bedömning. 

Kapacitetsmåttet för respektive enhet kan till viss del variera utifrån organisatoriska aspekter 

och gruppers sammansättning. Detta innebär att kapacitetsmått kan variera över tid. 

 

Ambitionen är att barn och elever i första hand ska få den placering vårdnadshavarna önskar 

och i annat fall en placering så nära hemmet som möjligt. Ett långsiktigt strategiskt 

lokalplanerande säkerställer att detta sker. Enligt skollagen (Skollag 2010:800) måste 

kommunala skolor tillämpa närhetsprincipen om antalet platser inte täcker efterfrågan. I 

fristående skolor kan andra urvalsregler användas som tex kötid och syskonförtur. 

 

Vid behov kan kapaciteten på Västerskolan år 7-9 justera om man fortsätter ta emot fyra 

klasser per årskurs på Sandersdal F-3 och Unneröd 4-6. Om Västerskolan år 7-9 ska kunna ta 

emot elevunderlag från Dalaberg behöver Sandersdal och Unneröd ta emot färre elever från 

andra upptagningsområden.  

Om Västerskolan ska öka kapacitetsmått behöver det tillföras ytterliggare idrottshall samt  

matsal. 

 

Om beslut fattas kommer: 

 Ramneröds årskurser F-3 bestå av elevunderlag från Ramnerödsskolan 

anvisningsområde.  

 Ramneröds årskurser 4-6 bestå av elevunderlag från Ramnerödsskolan och 

Hovhultsskolan.   

 Ramneröds årskurser 7-9 bestå av elevunderlag från Ramnerödsskolan, 

Hovhultsskolan Norrskolan och Lane-Ryrsskolan. 

  

Underlagen beskrivs tydligare i dokumentet ”Tabeller tjänsteskrivelse 210302” där respektive 

årskurs elevunderlag sammanställts. 

 

Ramneröd F-9 kommer i förslaget få en annan demografisk sammansättning och ökat 

elevunderlag. 

Enhet Nytt 

kapacitetsmått 

Totalt per 

enhet 

Sandersdal F-3 330 

Unneröd 4-6 270 

Hovhult F-3 180 

Dalaberg F-6 315 

Norrskolan F-6 315 

Ramneröd F-6 300 

Ramneröd 7-9 330 

Väster 7-9 350 
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Elevunderlaget från Dalaberg anvisas till Västerskolan 7-9.  Redan idag söker fler elever från 

Dalabergs upptagningsområde till Väster än från Hovhults upptagningsområde. 

Elevunderlaget från Tureborg anvisas som idag till Sommarhemmet 7-9. 

Eleverna från Lane-Ryr anvisas idag till Sommarhemmet. I det nya förslaget anvisas eleverna 

från Lane-Ryr till Ramneröd som får en annan demografisk sammansättning. 

 

 

 

Om beslut fattas 

kommer Sandersdal F-

3 och Unneröd 4-6 

bestå av elevunderlag 

från nuvarande 

Sandersdal och 

Unneröds 

upptagningsområde. 

Tabellen nedan 

beskriver nuvarande 

elevantal och  

 

Sandersdal samt Unneröd kan inte ta emot lika många elever från andra upptagningsområden 

som tidigare. I förslaget kommer elever som idag har sin skolgång på Sandersdal och Unneröd 

fortsätta ha det men elevtalen kommer minska i förskoleklass för att Dalabergs elever ska få 

plats på Västerskolan. 

Underlagen beskrivs tydligare i dokumentet ”Tabeller tjänsteskrivelse 210302” där respektive 

årskurs elevunderlag beskrivs. 

 



14 
 

Om beslut fattas kommer 

Västerskolan 7-9 bestå 

av följande elevunderlag 

hösten 2022 och hösten 

2024. Hösten 2024 

kommer Västerskolan 

inte kunna ta emot 

samtliga elever.  

Underlagen beskrivs 

tydligare i dokumentet 

”Tabeller 

tjänsteskrivelse 210302” 

där respektive årskurs 

elevunderlag beskrivs. 

 

Sandersdal och Unneröd behöver anpassa kapacitetsmått och eventuellt ta emot ca 75-80 

elever per årskurs för att Dalaberg ska få plats på Väster. Sandersdal och Unneröd hade då 

blivit tre klasser per årskurs. Gäller främst från ht 2023 och ht 2024 då Dalbergs elever blir år 

7, 8 och 9. Statistik finns i filen ”Beläggning grundskolans enheter 2020-10-20 med 

befolkningsprognos 210217” 

 

Befolkningsutvecklingen visar att ovanstående alternativ för 7-9, vore möjlig, men den kräver 

att verksamheten fattar nödvändiga beslut kring upptagningsområden samt kapacitetsmått per 

enhet. 
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Beslutsförslag i tabellform – förändrad struktur 
Enhet  Åtgärd Önskade effekter 

Förskola  Förskola placeras i 

Hovhultsskolans lokaler. En 

förskola på ca 4 avdelningar. 

Huvudman förskola och 

grundskola tydlig satsning för 

att stödja språkutveckling. 

 

Tidiga insatser för språkutveckling 

ger högre måluppfyllelse 

Kontinuitet för barnen från förskola 

till år 3. Kontinuitet för de barn som 

går på Hovhultskolans förskola från 

förskola till år 3. Barn som går på 

Hovhults förskola skulle inbegripas i 

språksatsningen, och den kortare 

tiden i segregerad miljö, men 

fortfarande vara i ett större 

utanförskap 

Hovhult  F-3 enhet. 

Förskola placeras i nuvarande 

lokaler. 

Huvudman förskola och 

grundskola tydlig satsning för 

att stödja språkutveckling. 

År 4-6 riktas till Ramneröd F-

9. 

Hovhult har på 5-6 år gått från 

ca 65 procent andel elever med 

utländsk bakgrund till att idag 

ha omkring 95% andel elever 

med annat modersmål än 

svenska. 

Tidiga insatser för språkutveckling 

ger högre måluppfyllelse 

Kontinuitet för barnen från förskola 

till år 3. 

Ramneröd F-9 enhet 

Upptagningsområde 

Ramneröd, Hovhult, 

Norrskolan och Lane-Ryr. 

Är idag på väg mot en lägre 

andel elever med utomnordisk 

bakgrund i de lägre årskurserna 

pga nytt upptagningsområde. 

Minskad segregation. Söktrycket 

ifrån skolan minskar i kraft av en 

anna demografisk sammansättning. 

 

Dalaberg  Upptagningsområdet kvarstår - 

leder till minskad segregation i 

de lägre årskurserna pga 

upptagningsområde med fler 

villa och insatsområden. 

Elever år 7 till Västerskolan. 

Är idag redan fler elever från 

Dalaberg än från Hovhult som 

söker till Västerskolan. 

Andel elever med utländsk 

bakgrund på ca 65-70%. I de 

lägre årskurserna minskar 

antalet elever med annat 

modersmål än svenska.   

Kortare tid i segregerad miljö. 

Minskad segregation över tid 
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Sandersdal F-3 enhet. 

Elever från Sandersdal och 

Unneröds upptagningsområde. 

Till att börja med är 

paviljonger kvar och enheten 

består av fyra paralleller i 

respektive årskurs. Elever år 4 

till Unneröd. 

Sandersdals elever har, med få 

undantag, varken en segrererad 

skolmiljö eller segregerad 

boendemiljö. 

Annan demografisk sammansättning. 

Likvärdigheten ökar. 

Behöver ta emot färre elever utanför 

upptagningsområdet. 

Unneröd  4-6 enhet 

Elever från Sandersdal och 

Unneröds upptagningsområde.  

Elever år 7 till Väster år 7-9. 

Unneröd ser enligt prognosen 

ut öka andelen elever med 

utomnordisk härkomst pga nytt 

upptagningsområde. 

Annan demografisk sammansättning. 

Likvärdigheten ökar 

Behöver ta emot färre elever utanför 

upptagningsområdet. 

Väster 7-9 Upptagningsområde från 

Sandersdal  

Unneröd 

Dalaberg. 

Kan ta emot fler elever om 

man bygger ytterliggare 

idrottshall. 

Klassrum finns för fler elever 

på enheten men kan inte 

användas pga kapacitet idrott 

och matsal. 

Likvärdigheten ökar 

Behöver ta emot färre elever utanför 

upptagningsområdet. 

Sommarhemmet 

7-9 

Upptagningsområde från  

Sommarhemmet F-6 

Forshälla F-6 

Äsperöd F-6 

Ges större lokalkapacitet 

Linnéa 7-9 Upptagningsområde från 

Ljungskile 

Berörs inte i förslaget 

Källdal F-6 Behöver se över fördelningen 

av elever mellan Norgården F-

6 och Källdal. 

Berörs inte i förslaget 

Norgården F-6 Behöver se över fördelningen 

av elever mellan Norgården F-

6 och Källdal. 

Berörs inte i förslaget 

Norgården 7-9 Upptagningsområde från 

Norgården 

Källdal 

Hogstorp 

Bokenäs 

Berörs inte i förslaget 
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Grundsärskola  Utredning om grundsärskola 

behöver revideras pga ökning 

av antal elever 

Möjlighet till ökad inkludering. 

Gymnasium  IM flyttas från Margretegärde 

till övriga gymnasieenheter. 

Ökad integration mellan elever. 

Ökat samarbete mellan gymnsiet och 

Vux. 

Vuxenutbildning  Ökad samarbete med 

gymnasiet på Margretegärde 

och södra Sinclär. 

Ökat samarbete mellan gymnasiet 

och Vux. 

 

Flödesbild över stadieindelning och enheter i en förändrad struktur: 

 

 

Förskola – förändrad struktur 
För vårdnadshavare till förskolebarn är närhetsprincipen ofta viktigast vid val av förskola. De 

barn som bor i Hovhult väljer idag Hovhults förskola. Bostadssegregationen innebär att 88 

procent av barnen på Hovhults förskola har föräldrar med utomnordisk bakgrund. Dessa barn 

går sedan på Hovhultsskolan, i dagsläget från förskoleklass till skolår 6. Genom att förändra 

Hovhultsskolan till en förskola och F-3-skola i samma lokaler, ges möjligheter till 

professionellt samarbete mellan förskola och skola. Detta i kombination med kraftfulla 

insatser för språkutvecklande arbete ger barnen helt andra förutsättningar till skolframgång. 

 

Ekonomisk utveckling 
Om skolorna skall hålla sig mer strikt till kapacitetsmått och utgå från 22,5 elever per klass 

inom F-6 och 27,5 elever per klass inom år 7-9 kommer detta leda till omställningar för 

grundskolan. Idag har en del enheter en bättre ekonomi på grund av att de via skolpengen har 

mer intäkter när klasserna är större. Det omvända gäller de enheter som har få elever i 

klasserna och där man inte når kapacitetsmåttet för en ekonomi i balans. 

Skolstrukturens förändring kommer att påverka flera enheters tjänstefördelning och 

organisation och kommer inte att kunna genomföras fullt ut från hösten 2022. Det innebär att 

vissa enheter under en period eventuellt kommer att ha tillfälliga kostnader till dess att all 

förändring är genomförd. Bedömningen är att all personal kommer att behövas i samma 
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utsträckning som tidigare då eleverna förväntas vara lika många som idag, men fördelade på 

enhet efter stadie.  

Den nya disponeringen av lokaler kommer delvis att minska kostnaderna för hyror. Eventuella 

ytterligare kostnadseffektiviseringar kommer att följas upp under omställningsarbetet.  

Strukturförslaget kommer att innebära en minskad kostnad med omkring 2,5 – 4 miljoner 

kronor per år för förvaltningen. 

Lokalförsörjning  
Lokalförsörjningen handlar om att kommunen skall tillgodose invånarnas behov av skolor i 

områden där människor bor. I Uddevalla planeras fler nybyggnationer av såväl hyresrätter, 

bostadsrätter och villatomter. Planarbetet ser ut så här: 

 

Ytterområden, som enligt befolkningsprognos kommer öka på grund av framtida byggnation: 

 Forshälla 

 Lanesund 

 Rotviksbro 

 Ammenäs 

 Ljungskile 

 

Centrumområden som enligt befolkningsprognos kommer öka på grund av framtida 

byggnation: 

 Äsperöd 

 Bohusgården 

 Skogslyckan 

 

Områden där befolkningsprognosen är osäker: 

 Dalaberg 

 Hovhult 

 Tureborg 

 

Osäkerhetsfaktorer 

Folkbokföringsuppgifterna tenderar vara mer osäkra i dessa tre områdena än i andra. 

Lägenheter avsedda för ett genomsnittligt antal personer bebos ofta av fler än vad 

folkbokföringsregistret anger. 

Uppdämda behov av anhöriginvandringar ligger också som en osäker parameter i framtiden, 

som en följd av exempelvis pandemisrestriktioner i resandet. 
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Förslag ur ett lokalförsörjningsperspektiv: 

 

Beslutsförslag i tabellform, lokalförsörjning  
 

Åtgärd Beskrivning Beräknade 

ekonomiska  

besparingar/kostnader  

Förskola  Förskola i lokaler som tidigare 

Hovhultsskolan använt. Beräknar minst 

fyra avdelningar. 

Kan avveckla nuvarande lokal som 

används till förskola. Eventuellt Myntets 

förskola som idag har två avdelningar. 

 

Minskad hyreskostnad 

från Myntets förskola 

 

- 510 000 kr/år 

Lokaler 

Hovhultsskolan 

Delar av E-huset kan användas av 

förskolan om Hovhult blir F-3 enhet och 

år 4-6 till Ramneröd. Här kan man ha upp 

till fyra avdelningar. Det innebär att 

hyreskostnaden per avdelning minskar. 

 

Ny kostnad 

  

+  390 000 kr/år 

 

EFI -  Enheten för 

Flerspråkighet och 

Integration– I17 

EFI =tidigare Modersmål och Bryggan.  

EFI´s verksamhet var tidigare förlagd till 

Äsperöd men flyttade till I17 på grund av 

att skolan behövde fler klassrum. 

Lokalen på I17 kostar ca 600 000 kr per 

år. 

Verksamheten kan placeras i andra 

lokaler eftersom de inte kräver tillgång 

till idrottssal. 

 

- 630 000 kr/år 

Grundsärskola 7-9 

Sommarhemmet  

Antal elever som har rätt att tillhöra 

grundsärskolan har ökat. 

Ett tidigare inriktningsbeslut syftar till att 

samla hela grundsärskolan på ett ställe 

och i stadieadekvat sammanhang – det 

vill säga i anslutning till jämnåriga på 

grundskolan. 

Detta behöver utredas vidare. 

 

Inga förändringar 

Grundsärskola - 

Stråket 

Stråket är idag den enda särskolenheten 

som inte finns i stadieadekvat 

sammanhang. 

Här finns inte förutsättningar för flytt till 

Källdal som det tidigare var tänkt. Kan 

ske om nödvändiga kapacitetshöjande 

åtgärder vidtagits i Herrestad/Norgården-

området.  

 

Inga förändringar 
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Källan Större delen av Källans verksamhet finns 

i  Äsperöds lokaler. 

En del av Källan finns i Västerskolans 

paviljonger (Vita Huset) 

Källan borde samlas på ett och samma 

ställe. I nuläget finns inte möjlighet att 

avyttra denna.   

Förslag att Källans samlade verksamhet 

räknas in i förstudien för ny skola i 

Äsperöd. 

 

Ingen förändring 

Sandersdal 

paviljonger 

Paviljongerna är provisoriska och 

undermåliga. 

Idag rymmer de 

 100 elever 

 2 årskurser år 4+5 

 4 klasser 

Idag ser vi inte möjlighet att avveckla 

Sandersdals paviljonger.  

 

Ingen förändring 

Unneröd 

paviljonger 

Paviljongerna är provisoriska och 

undermåliga. 

Idag rymmer de 

 Ca 44 elever 

 En årskurs – alltid år 1 i dessa 

lokaler 

 Två klasser 

Idag ser vi inte möjlighet att avveckla 

Unneröds paviljonger. På sikt finns 

möjlighet till detta. 

 

Ingen förändring 

Väster paviljonger Om paviljonger ska avvecklas behöver 

Källans verksamhet placeras i andra 

lokaler. 

Västerskolan har kapcitet i 

huvudbyggnaden för ytterligare fyra 

klasser jämfört med idag. Begränsning är 

gymnastiksalen pga utökning av 

timplanen i idrott och hälsa. 

 

Ingen förändring 

Ramneröd F-2 

paviljonger vid 

Norrskolan 

 

Tas bort när Ramneröd F-6 är klar ht 

2022. 

- 2 200 000 kr/år 

Herrestads och 

Norgårdens lokaler  

Herrestads lokaler kommer att renoveras 

för att möta behov av evakuerings lokaler 

vid renovering och ombyggnation. 

Förstudie pågår. 
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Gymnasiet IM flyttas från Margretegärde till övriga 

gymnasieenheter.  

Margeretgärde och södra Sinclair 

används till samarbete mellan gymnasiet 

och Vux. 

 

Inga förändringar 

VUX Använder Margretegärde och södra 

Sinclair för samarbete mellan gymnasiet 

och Vux.  

Delar av lokaler på I17 kan avvecklas. 

Vilka och i vilken omfattning kräver en 

fördjupad analys. 

 

Ingen förändring 
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Bilaga 4 - Elevunderlag ht 2022 Befolkningsprognos 2022 per skola 2021-01-19 
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Bilaga 1 – Tabeller ‐ simulering 2022 0ch 2024 enligt befolkningsprognos

Ramneröd F‐9 Sandersdal F‐3 (upptagningsområde Sandersdal och Unneröd)

Årskurs Antal elever i 
befolknings‐
prognos 

(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

Antal elever i 
befolknings‐
prognos 

(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

Årskurs Antal elever i 
befolknings‐
prognos 

(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

Antal elever i 
befolknings‐
prognos 

(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

FSK 22 20 1 26 20 1 FSK 76 89 4 79 88 4
1 24 7 0 24 22 1 1 82 94 4 83 88 4
2 29 18 1 23 20 1 2 82 85 4 80 89 4
3 24 19 1 26 7 0 3 78 84 4 84 94 4

4 + Hov  73 46 2 70 57 3 Totalt 319 352 16 328 359 16
5 + Hov  67 39 2 65 65 3

6 + Hov  77 37 2 71 46 2 Unneröd 4‐6  (upptagningsområde Sandersdal och Unneröd)
7 + L‐R, Norr  123 71 3 132 113 5

8 + L‐R, Norr, 148 90 4 138 111 4

Årskurs Antal elever i 
befolknings‐
prognos 

(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

Antal elever i 
befolknings‐
prognos 

(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

9 + L‐R, Norr  153 82 3 122 71 3 4 86 94 4 82 85 4
Totalt 740 429 19 697 532 23 5 81 93 4 79 84 4

Åk 7 år 2022 Ramn+Norr+Hov+Lane‐Ryr Åk 7 ‐9 år 2024 Ramn+Norr+Hov+Lane‐Ryr 6 88 114 4 86 94 4
Åk 8‐9 år 2022 Ramn+ Dalaberg+Norr+Hov Totalt 256 301 12 248 263 12

Hösten 2022 Hösten 2024 Hösten 2022 Hösten 2024

Hösten 2022 Hösten 2024



Sandersdal F‐3/Unneröd 4‐6/Väster 7‐9 Väster 7‐9

Årskurs Antal elever i 
befolkningspr

ognos 
(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

Antal elever i 
befolkningspro

gnos 
(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

Årskurs Antal elever i 
befolknings‐
prognos 

(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

Antal elever i 
befolknings‐
prognos 

(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

FSK 76 89 4 79 88 4 7 + Dalaberg 122 138 127 143 5
1 82 94 4 83 88 4 8 + Dalaberg 76 89 138 173 6
2 82 85 4 80 89 4 9 + Dalaberg 82 112 123 138 5
3 78 84 4 84 94 4 Totalt  280 339 0 387 454 16
4 86 94 4 82 85 4 År 7 år 2022 Sand+Unn+Dalaberg År 7‐9 år 2024 Sand+Unn+Dalaberg
5 81 93 4 79 84 4 Åk 8‐9år 2022 Sand+Unn
6 88 114 4 86 94 4

7 + Dalaberg 122 138 127 143 5
8 + Dalaberg 76 89 138 173 6
9 + Dalaberg 82 112 123 138 5

Totalt 855 992 28 963 1076 44
År 7 år 2022 Sand+Unn+Dalaberg År 7‐9 år 2024 Sand+Unn+Dalaberg
Åk 8‐9år 2022 Sand+Unn

Hösten 2022 Hösten 2024 Hösten 2022 Hösten 2024



Sommarhemmet

Årskurs Antal elever i 
befolkningspr

ognos 
(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

Antal elever i 
befolkningspro

gnos 
(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

FSK 41 41
1 37 44
2 41 43
3 39 40
4 48 43
5 41 43
6 46 49

7 + Äsp, Fors 153 157
8 + Äsp, Fors 96 163
9 + Äsp, Fors 101 163

Totalt 642 0 0 787 0 0
Åk 8‐9 år 2022 exkl. Forshälla

Norgården

Årskurs Antal elever i 
befolkningspr

ognos 
(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

Antal elever i 
befolkningspro

gnos 
(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

FSK 41 41
1 40 40
2 41 42
3 42 41
4 42 42
5 40 42
6 41 42

7 + Bok,Hog,Käll 149 158
8 + Bok,Hog,Käll 142 171
9 + Bok,Hog,Käll 165 151

Totalt 742 0 0 769 0 0

Hösten 2022 Hösten 2024

Hösten 2022 Hösten 2024



Ljungskile/Linnea

Årskurs Antal elever i 
befolkningspr

ognos 
(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

Antal elever i 
befolkningspro

gnos 
(borträknad 
friskolesök)

Antal 
elever 

uppflytt av 
befintliga 
klasser

Antal 
klasser

FSK 73 74
1 71 85
2 83 79
3 90 77
4 72 84
5 92 90
6 82 76
7 86 90
8 126 82
9 121 85

Totalt 897 0 0 822 0 0
Åk 8‐9 år 2022 inkl. Forshälla

Hösten 2022 Hösten 2024



Bilaga 2 ‐ Underlag till förslag för ny skolorganisation ht 2022
2021‐02‐17

Enhet
Idag 

elevantal 
2021‐02‐15

Rektor 
angett 

max antal 
2020

Max antal i 
ny 

organisation

Elevantal 2024 
om samma 

utveckling i % 
som 

befolknings‐
prognosen

Faktisk 
folkbokförd 
befolkning 
2019‐12‐31

2020 2021 2022 2023 2024
Förändring 
2019‐2024

Förändring 
2019‐2024 

%

Procent till 
friskolor 
samman‐
vägning 
19/20 och 
20/21

Faktisk 
folkbokförd 
befolkning 
2019‐12‐31

Prognos 
2020

Prognos 
2021

Prognos 
2022

Prognos 
2023

Prognos 
2024

Sandersdal F‐5 289 300 0 263 278 268 263 249 256 253 ‐25 ‐9,0% 2,4% 271 261 257 243 250 247
Sandersdal F‐3 
med paviljonger, 
fyra paralleller 360 0 354 340 338 333 340 342 ‐12 ‐3,4% 2,4% 340 326 324 319 326 328

Unneröd F‐5 276 280 0 314 227 243 251 259 257 258 31 13,7% 6,0% 213 228 236 243 242 242
Unneröd 4‐6 med 
paviljonger, fyra 
paralleller

270 0 232 245 257 267 257 259 27 11,6% 6,0% 223 235 246 256 246 248

Hovhult F‐6 266 290 0 221 388 358 350 346 330 323 ‐65 ‐16,8% 8,7% 354 327 320 316 301 295
Hovhult F‐3 180 0 236 209 198 191 187 183 ‐53 ‐22,5% 8,7% 216 191 181 174 171 167
Dalaberg F‐6 328 348 315 287 387 378 364 361 349 339 ‐48 ‐12,4% 20,0% 310 302 291 289 279 271
Norrskolan F‐6 339 350 315 318 336 320 320 326 322 315 ‐21 ‐6,3% 9,1% 305 291 291 296 293 286
Ramnerödskolan 
F‐2

43 48 0 49 80 96 95 93 88 91 11 13,8% 19,4% 65 77 77 75 71 73

Ramnerödsskolan 
F‐6, + Hovhult 4‐
6, utan Unneröd

296 309 315 314 316 303 305

Västerskolan år 6
89 120

Ramnerödskolan 
7‐9, fler pga ej 
Unneröd i år 4‐6‐
fler rum till 7‐9

221 252 330 238 511 523 515 525 543 550 39 7,6% 439 450 442 451 466 472

Västerskolan 7‐9 356 390 330 408 435 464 482 486 497 499 64 14,7% 207 224 237 236 245 249
Totalt F‐9  2 207 2 378 2396 2 098 3 464 3 444 3 433 3 436 3 426 3 412 ‐52 0 1 3 252 3 227 3 216 3 214 3 193 3 183
Totalt F‐6 1 630 1 736 1736 1 452 1 696 1 663 1 643 1 634 1 602 1 579 ‐117 0 1 1 827 1 801 1 786 1 778 1 739 1 719
Totalt 7‐9  577 642 660 646 946 987 997 1 011 1 040 1 049 103 0 0 646 674 679 687 711 721

Befolkning och befolkningsprognos Borträknad procentsats till friskolor



Bilaga 3 ‐ Exempel nuläge grundskolan
2021‐02‐11
Befolkningsprognos Siffrorna gäller 

endast grundskole‐
eleverna, de 
interkommunala 
eleverna är 
inkluderade.

Siffrorna gäller 
endast 
grundskole‐
eleverna, de 
interkommunala 
eleverna är 
inkluderade.

F‐6 Grund‐
kapacitet 
2020/2021

Temporär 
kapacitet 
2020/2021

Grund‐
kapacitet 
ht 2022

Faktiskt 
antal 
elever 
2020/2021

Faktiskt 
elevantal 
2017

Uppskattat 
antal 
elever 
2022/2023 
flyttat upp 
elever

Uppskattat 
antal elever 
2023/2024 
flyttat upp 
elever

Uppskattat 
antal elever 
2024/2025 
flyttat upp 
elever

Grund‐
kapacitet 
2017

Grund‐
kapacitet i 
ursprungsf
örslag

Ökat max 
tal 

Elev‐
underlag 
minskat i 
befolkningsp
rognos

Enl folk‐
bokföring  
2019‐12‐31

Antal elever ‐sökt 
till andra 
kommunala 
skolor, går ej på 
någon av dessa 
enheter

Antal elever från 
andra 
kommunala 
enheter som sökt 
till det stora 
området.

Antal 
elever 
totalt 
friskola 
2020/2021

Sandersdal F‐5 300 300 289 278 283 278 272 280 280 20 278 23 12 1
Unneröd F‐5 280 236 276 252 256 256 256 255 210 26 227 57 24 15
Hovhult F‐6 290 290 266 250 313 319 325 280 280 10 388 55 4 52
Dalaberg F‐6 348 348 327 315 336 322 319 335 335 13 387 55 4 57
Norrskolan F‐6 342 350 339 344 344 339 332 315 315 35 336 59 20 67
Ramnerödskolan F‐6 135 315 43 86 110 132 45 315 0 211 0
Västerskolan år 6 120 0 89 142 114 95 95 150 0 0 81 10 7
Totalt F‐6 1815 0 1839 1629 1581 1732 1719 1731 1660 1735 104 144 1908 259 71 192

Fridaskolan 579
Hällebergskolan 86
Stenbackeskolan 165
Totalt 50 830

7‐9 Grund‐
kapacitet 
2020/2021

Temporär 
kapacitet 
2020/2021

Grund‐
kapacitet 
ht 2022

Faktiskt 
antal 
elever 
2020/2021

Faktiskt 
elevantal 
2017

Uppskattat 
antal 
elever 
2022/2023

Uppskattat 
antal elever 
2023/2024

Uppskattat 
antal elever 
2024/2025

Grund‐
kapacitet 
2017

Grund‐
kapacitet i 
ursprungsf
örslag

Ökat max 
tal 

Enl folk‐
bokföring  
2019‐12‐31

Antal elever ‐sökt 
till andra 
kommunala 
skolor, går ej på 
någon av dessa 
enheter

Antal elever från 
andra 
kommunala 
enheter som sökt 
tilldet stora 
området.

Antal 
elever 
totalt 
friskola 
2020/2021

Ramnerödskolan 7‐9 252 330 221 218 287 325 325 230 330 0 511 58 22 160
Väster 7‐9 390 330 356 379 300 307 320 380 385 ‐55 216 31 45 7
Totalt 7‐9 642 660 577 597 587 632 645 610 715 ‐55 72 727 89 67 167

Totalt F‐6+7‐9 2457 2499 2206 2178 2319 2351 2376 2270 2450 99 216 2635 348 138 359



Bilaga 4 ‐ Elevunderlag ht 2022 Befolkningsprognos 2022 per skola 
2021‐01‐19
Enhet: Elevantal ht 2022 F 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hovhult F‐3 208 68 56 38 46
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 8,7% 174 48 43 42 41
Ramneröd F‐6 203 20 25 18 20 40 40 40
Scenario 1: Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 395 32 35 39 36 83 80 89
Scenario 2: Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 433 40 39 44 42 90 83 94
Dalaberg F‐6 345 52 36 32 46 50 50 60
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 20% 289 43 37 32 42 42 43 50
Sandersdal F‐3 335 71 85 85 85
Scenario 1: Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 276 65 72 72 66
Scenario 2: Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 252 57 67 67 60
Unneröd 4‐6 285 95 95 95
Scenario 1: Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 220 76 68 76
Scenario 2: Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 205 69 65 71
Väster 7‐9 286 95 86 105
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 444 146 143 155
Sommarhemmet 7‐9  332 135 85 112
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 0
Margretegärde 7‐9 110 110 75 80
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 99 99
Norr F‐6 350 50 50 50 50 50 50 50
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 9,1% 296 45 38 38 43 42 45 45
Bokenäs F‐6 195 25 25 30 25 25 30 35
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 3,6% 195 26 23 31 26 26 29 34
Hogstorp F‐6 131 22 25 21 15 24 22 24
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 0% 152 22 22 22 19 23 19 25
Norgården F‐6 235 25 25 30 42 42 45 25
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 1,2% 285 41 40 41 42 42 40 41
Källdal F‐3 276 69 69 70 68
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 1,7% 261 57 65 66 73
Källdal 4‐6 226 72 64 90
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 1,7% 215 71 71 74
Norgården 7‐9 464 142 152 170
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 457 149 142 165



Ljungskile F‐3 269 60 64 62 83
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 8,8% 317 73 71 83 90
Ljungskile 4‐6 225 58 87 80
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 8,8% 246 72 92 82
Forshälla F‐6 351 60 55 60 43 47 40 46
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 4,1% 396 68 57 59 58 56 52 47
Linnea 7‐9 270 40 112 102
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 8,8% 234 86 77 72
Sommarhemmet F‐6 320 45 40 45 42 58 47 43
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 9,5% 292 41 37 41 39 48 41 46
Äsperöd F‐6 363 66 67 45 51 51 39 44
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 30,4% 433 66 65 61 61 61 58 61
Lane‐Ryr F‐6 148 18 22 18 20 27 22 21
Befolkningsprognos 2022 ‐ friskolor 9,8% 137 16 18 17 21 23 22 20
Total elevantal framskrivning 5 927 651 644 604 636 639 631 653 522 510 569
TOTAL befolkningsprognos ‐ friskolor 10,2% 6 460 646 624 644 656 664 659 687 635 605 640



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 154 Dnr BUN 2019/01214  

Förändring grundskolans struktur - Inriktningsbeslut 

Sammanfattning 

Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen att höja 

kunskapsresultaten i grundskolan. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige och 

nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott gällande 

måluppfyllelsen – trots stora kompensatoriska insatser. 

 

Både Hovhultsskolan och Ramnerödsskolans 7-9-verksamhet skulle - i ett bästa 

scenario- kunna brytas upp och eleverna placeras i mer heterogena elevgrupper.  

Genom ett långsiktigt strategiskt arbete som påbörjas omgående kan effekter nås som 

skulle innebär mindre segregerade skolmiljöer och en resursfördelning som mer 

effektfullt kan gynna likvärdig skola och därmed högre måluppfyllelse. 

 

I Sverige har alla idag möjlighet att fritt välja skola – både till kommunala samt 

fristående skolor. Mer och mer forskning visar idag på att detta system bidrar till en 

ökad skolsegregation nationellt. Detta ses också tydligt i Uddevalla kommun där 

vårdnadshavare alltmer gör medvetna val av skola. I Ramnerödsskolans fall söker sig 

fler och fler vårdnadshavare sig från skolan beroende på skolans negativa rykte och det 

omgivande samhällets bild av verksamheten.  

Förvaltningen menar att en skolas rykte är något som formas i det omgivande samhället 

och därför något som är mycket svårt att påverka. Sannolikheten att en ombyggnation 

av skolan tillsammans med positiv marknadsföring skulle vända samhällets bild av 

skolan bedömer förvaltningen som ytterst liten. Även tillskapande av lokal profil 

bedöms endast ge små marginella effekter. Slutsatsen blir då att den betydande satsning 

och investering som Uddevalla kommun gör på Ramnerödsskolan löper mycket stor risk 

att bli misslyckad. 

 

Ett friställande av lokalerna i HCB öppnar unika möjligheter för skolverksamheten i 

Uddevalla kommun. Detta kan innebära att barn- och utbildningsnämnden kan fatta 

beslut om en mycket kraftfull åtgärd för att bryta den etablerade skolsegregationen.  

Förvaltningen bedömer att lokalerna i HCB möjliggör att gymnasieskolans verksamhet i 

Margretegärdeskolan kan omlokaliseras. Idag är detta skolhus renodlat mot 

gymnasieskolans IM-program (Introduktionsprogram) som består av elever som inte 

klarat att komma in på nationella program. En omlokalisering till HCB kan innebära att 

möjligheten till en mer blandad verksamhet uppstår.  

Grundskoleutredningen visar på ett framtida behov av en centralt belägen grundskola. I 

det fall Margretegärdeskolan frigörs kan dessa lokaler disponeras av grundskolan, vilket 

då innebär en fullgod central grundskola under den period då de långsiktiga 

lokalfrågorna utreds och beslutas. 

Förvaltningen bedömer även att genomförandet av en ny struktur inom grundskolan ger 

möjlighet att lämna andra lokaler och därmed sänka lokalkostnader och skapa en mer 

optimerad lokalanvändning. Detta behöver utredas vidare. 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 154 
 

Förvaltningen begär därför att barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett fortsatt 

arbete med fokus på en förändrad skolstruktur inom grundskolan. 

 

De möjligheter som ett friställande av lokalerna på HCB ger öppnar unika möjligheter 

för att aktivt besluta om en förändring av skolstrukturen som kan ge reella möjligheter 

att bryta stora delar av nuvarande segregerade skolstruktur. Detta kan ge ökad trygghet 

och studiero i skolans verksamhet, öka inkluderingen, öka den språkliga och 

samhälleliga integrationen med minskat utanförskap som följd. Detta kan också på sikt 

ge positiva samhällseffekter med minskad skadegörelse och brottslighet. De 

samhällsekonomiska effekterna för Uddevalla kommun, andra myndigheter och det 

omgivande samhället bedöms som stora men kan i detta läge inte beräknas. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Yrkanden 

Camilla Olsson (C) lämnar för ledamöterna i (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar: 

ändringsyrkande att i attsatserna 2 och 3 ändra från att göra till att utreda.  

Cecilia Sandberg (S): Bifall till Camilla Olsson (C) m.fl. ändringsyrkande. 

Martin Pettersson (SD) för ledamöterna i (SD): Bifall till Camilla Olsson (C) m.fl. 

ändringsyrkande.  

Niklas Moe (M): Bifall till Camilla Olsson (C) m.fl. ändringsyrkande.  

Cecilia Sandberg (S): Tilläggsyrkande ”att inte lägga ner några skolor utan att utveckla 

de skolor vi har”. 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Olsson (C) m.fl. 

ändringsyrkande i attsatserna 2 och 3 och finner att barn och utbildningsnämnden 

beslutar enligt Camilla Olsson (C) m.fl. ändringsyrkande.  

 

Ordförande ställer proposition på Cecilia Sandbergs (S) tilläggsyrkande ”att inte lägga 

ner några skolor utan att utveckla de skolor vi har” och finner att barn och 

utbildningsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till 

lokalmöjligheter i HCB samt Margretegärdeskolan 

 

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, förskolan samt gymnasieskolan 

 

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 

revideringar i investeringsplanen 

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-12-10 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 154 
 

att ge förvaltningen i uppdrag att återredovisa arbetet vid nämndens sammanträde i 

februari 2020    

  

Reservation 

Cecilia Sandberg (S) noterar till protokollet att Socialdemokraterna återkommer med en 

skriftlig reservation.  

 

 
Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 

 

Justerat 2019-12-16 

Roger Ekeroos (M), Niklas Moe (M) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2019-12-16 intygar 

Pernilla Gustafsson 

 

Expedierat 2019-12-17 

Samtliga verksamhetskontor BoU  

Strateg Kommunledningskontoret    

 

 



 

 

 

 

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 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr BUN 2021/00055  8 

Skolplacering inför läsåret 2021/2022  

Sammanfattning 

Grundskoleadministrationen tar varje år fram en rapport som visar skolplacerings-

processen inför kommande läsår. Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering 

inför läsåret 2021–2022 utifrån den information som fanns i april 2021. 

 

Merparten av vårdnadshavarna har valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.  

Total sett lämnades det i år in 293 ansökningar om annan kommunal eller fristående 

skola via kommunens system. Antalet ansökningar är samma som föregående år men 

fördelningen skiljer sig åt på så sätt att andelen ansökningar till förskoleklass är något 

högre och andelen ansökningar till årskurs 7 är något lägre vid årets process.  

 

Förvaltningen kan vid årets process se en ökning av beviljade ansökningar till de 

kommunala skolorna jämfört med föregående år. Förvaltningen ser även i likhet med 

föregående år tecken på att rörligheten ökat vilket även är en gynnsam faktor för antalet 

beviljade ansökningar. Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål har ökat en procent-

enhet från föregående år och kan i år beräknas till 97 %. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-05-06 

Bilaga – Statistik skolplacering inför läsåret 2021-2022  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2021-2022 med bilaga 
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Handläggare 

Utredare Pernilla Isaksson 

Handläggare Christel Bjurström 

Telefon 0522-69 58 42 
pernilla.isaksson@uddevalla.se 

 

Rapport om skolplacering inför läsåret 2021/2022  

Sammanfattning 

Grundskoleadministrationen tar varje år fram en rapport som visar skolplacerings-

processen inför kommande läsår. Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering 

inför läsåret 2021–2022 utifrån den information som fanns i april 2021. 

 

Merparten av vårdnadshavarna har valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.  

Total sett lämnades det i år in 293 ansökningar om annan kommunal eller fristående 

skola via kommunens system. Antalet ansökningar är samma som föregående år men 

fördelningen skiljer sig åt på så sätt att andelen ansökningar till förskoleklass är något 

högre och andelen ansökningar till årskurs 7 är något lägre vid årets process.  

 

Förvaltningen kan vid årets process se en ökning av beviljade ansökningar till de 

kommunala skolorna jämfört med föregående år. Förvaltningen ser även i likhet med 

föregående år tecken på att rörligheten ökat vilket även är en gynnsam faktor för antalet 

beviljade ansökningar. Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål har ökat en procent-

enhet från föregående år och kan i år beräknas till 97 %. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-05-06 

Bilaga – Statistik skolplacering inför läsåret 2021-2022  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2021-2022 med bilaga    

Ärendebeskrivning 

Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering inför läsåret 2021–2022 utifrån den 

information som fanns i april 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 parentes. I likhet med de senaste 
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åren har vårdnadshavare vid årets skolplaceringsprocess fått förslag till skolplacering. 

Om placeringen accepterades behövde de ej ge respons på förslaget. Merparten av 

vårdnadshavarna har valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.  

 

Total sett lämnades det i år in 293 ansökningar om annan kommunal eller fristående 

skola via kommunens system (ansökningar i första till femte hand). Detta är samma 

antal som föregående år, dock kan vi se att fördelningen skiljer sig åt på så sätt att 

andelen ansökningar till förskoleklass är något högre vid årets process. För årskurs 7 är 

resultatet det omvända. Andelen ansökningar avseende årskurs 7 var något högre 

föregående år. Till årskurs 6 är antalet oförändrat i år jämfört med föregående år. 

 

 
 

Förvaltningen kan vid årets process se en ökning av beviljade ansökningar till de 

kommunala skolorna jämfört med föregående år. I år beviljades 63 % (40 %) av 

inlämnade ansökningar till kommunala skolor. Totalt lämnades 165 (179) aktiva 

ansökningar om annan kommunal skola. Av dessa ansökningar kunde 104 elever få 

placering enligt inlämnat önskemål.  

 

I likhet med föregående år kan förvaltningen se tecken på att rörligheten ökat vilket 

även är en gynnsam faktor för antalet beviljade ansökningar. Andelen tillgodosedda 

förstahandsönskemål har ökat en procentenhet från föregående år och kan i år beräknas 

till 97 %. I uträkningen av tillgodosedda förstahandsönskemål ingår antalet placerade 

elever på fristående skolor.  
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Ytterligare ett tecken på att rörligheten ökat är antalet avståndsmätningar av acceptabel 

skolväg. Mätningarna används för bedömning av relativ närhetsprincip. De senaste två 

åren ser vi en ökning av antalet mätningar. 

 

Inför varje års skolplaceringsprocess ombeds avlämnande rektorer att se över om det 

finns barn/elever där särskild hänsyn behöver tas inför ny skolplacering. Underlag 

inhämtas från elevhälsa och rektorer. Verksamhetschefen fattar beslut och skolplacering 

erbjuds utanför skolplaceringsprocessen. I år har 14 (8) ärenden gällande särskild 

hänsyn inkommit. I fyra av dessa fall har placeringarna beviljats utifrån närhets-

principen. Nio ärenden avser elever som fått placering i förskoleklass på föreslagen 

skola men som inväntar beslut om placering utifrån utökat behov. Ett ärende saknar 

elevhälsoperspektiv. Således har inget ärende varit aktuellt för vidare prövning av 

verksamhetschef.   

 

Då förslag till skolplacering accepterades behövde vårdnadshavare ej ge respons på 

förslaget. Detta medför i likhet med tidigare år stor osäkerhet i vilken utsträckning 

vårdnadshavare är nöjda eller missnöjda. De vanligaste synpunkterna som nådde 

förvaltningen i årets hantering handlar om att syskonförtur inte tillämpas. I april 2021 

har två placeringsbeslut överklagats till Förvaltningsrätten, vilket är samma antal som 

föregående år. Förvaltningsrätten har ej fattat beslut i ärendena april 2021.  

 

Elevens folkbokföringsadress blir viktig i en situation där få valmöjligheter kan 

erbjudas. Vid årets skolplaceringsprocess har 9 (9) adressändringar inkommit. Samtliga 

resulterade i ändring av föreslagen skola efter kontroll mot Skatteverket. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Isaksson 

Förvaltningschef Utredare  

Skickas till 
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Skolplaceringar inför läsåret 2021–2022 
 

Bilaga 1 statistik 

 

Tabell 1. Tillgodosedda förstahandsönskemål     

        

Status ansökan Antal elever  Andel     Typ Antal elever Andel 

Placerad 1263 100,0%     Accepterat reserverad plats 59 4,7% 

Summa 1263 100,0%     Eget val 217 17,2% 

     Reserverad plats 987 78,1% 

     Summa 1263 100,0% 

        
Uträkning av tillgodosedda förstahandsönskemål:    

Antal placerade i första hand på kommunala skolor:                         95    
Lägger till samtliga placerade på fristående:                                  88    
Alla som accepterade/stannade på reserverad plats:                          1046    
Summa:                                                                                                       1229    
     

   
Antal placerade elever:                                                                             1263    
Tillgodosedda förstahandsönskemål 97%     

       

     
     
     
     
     

        

     

     

   



   

2 

 

Tabell 2. Aktiva ansökningar, fick placering       
         

Födelseår Faktisk enhet  
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. 

2008 Linnéaskolan 1 0 0 0 0 0 0 

2008 Norgårdenskolan 7-9 5 2 1 2 1 1 0 

2008 Sommarhemsskolan 7-9 18 9 9 8 3 1 0 

2008 Sommarhemsskolan F-6 1 0 0 1 0 0 0 

2008 Västerskolan 6-7 14 9 9 3 2 2 0 

2008 Äsperödsskolan F-6 1 1 0 0 0 0 0 

2009 Forshällaskolan 1 1 1 0 0 0 0 

2009 Norgårdenskolan F-6 4 4 2 0 0 0 0 

2009 Sommarhemsskolan F-6 1 1 0 0 0 0 0 

2015 Bokenäs Skola 2 2 2 0 0 0 0 

2015 Dalabergsskolan 7 5 5 1 0 1 0 

2015 Forshällaskolan 3 2 2 0 0 1 0 

2015 Hogstorps Skola 2 2 2 0 0 0 0 

2015 Hovhultsskolan 2 2 0 0 0 0 0 

2015 Källdalsskolan F-3 22 19 15 2 0 0 0 

2015 Lane Ryrs Skola 1 1 1 0 0 0 0 

2015 Norgårdenskolan F-6 3 3 3 0 0 0 0 

2015 Norrskolan 21 17 12 2 0 1 0 

2015 Ramnerödsskolan F-2 2 1 1 1 1 0 0 

2015 Sandersdalsskolan 22 11 7 9 1 1 0 

2015 Sommarhemsskolan F-6 19 14 14 1 0 2 1 

2015 Unnerödsskolan 10 9 8 1 0 0 0 

2015 Äsperödsskolan F-6 3 1 1 2 0 0 0 

Total 165 116 95 33 8 10 1 

 

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

      

Födelseår Skolår Typ Skolplacering  Placerad Reserverad enhet  

2008 2021-2022 Eget val Fridaskolan 5 Linnéaskolan 

2008 2021-2022 Eget val Fridaskolan 1 Norgårdenskolan 7-9 

2008 2021-2022 Eget val Fridaskolan 6 Ramnerödsskolan 

2008 2021-2022 Eget val Fridaskolan 2 Sommarhemsskolan 7-9 

2008 2021-2022 Eget val Norgårdenskolan 7-9 1 Ramnerödsskolan 

2008 2021-2022 Eget val Norgårdenskolan 7-9 1 Sommarhemsskolan 7-9 

2008 2021-2022 Eget val Sommarhemsskolan 7-9 1 Fridaskolan 

2008 2021-2022 Eget val Sommarhemsskolan 7-9 4 Linnéaskolan 

2008 2021-2022 Eget val Sommarhemsskolan 7-9 7 Ramnerödsskolan 

2008 2021-2022 Eget val Stenbackeskolan 2 Ramnerödsskolan 

2008 2021-2022 Eget val Stenbackeskolan 1 Sommarhemsskolan 7-9 

2008 2021-2022 Eget val Västerskolan 6-7 11 Ramnerödsskolan 

2009 2021-2022 Eget val Forshällaskolan 1 Västerskolan 6-7 

2009 2021-2022 Eget val Norgårdenskolan F-6 2 Västerskolan 6-7 

2015 2021-2022 Eget val Bokenäs Skola 1 Hogstorps Skola 

2015 2021-2022 Eget val Bokenäs Skola 1 Källdalsskolan F-3 

2015 2021-2022 Eget val Bokenäs Skola 1 Unnerödsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Dalabergsskolan 5 Hovhultsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Forshällaskolan 2 Ljungskileskolan F-3 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 4 Dalabergsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 1 Forshällaskolan 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 8 Hovhultsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 1 Lane Ryrs Skola 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 2 Norgårdenskolan F-6 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 3 Norrskolan 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 2 Ramnerödsskolan F-2 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 2 Sandersdalsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 2 Sommarhemsskolan F-6 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 1 Unnerödsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Fridaskolan 25 Äsperödsskolan F-6 

2015 2021-2022 Eget val Hogstorps Skola 2 Norgårdenskolan F-6 

2015 2021-2022 Eget val Hällebergsförsamlingen/Hällebergssk 7 Ljungskileskolan F-3 

2015 2021-2022 Eget val Källdalsskolan F-3 15 Norgårdenskolan F-6 

2015 2021-2022 Eget val Lane Ryrs Skola 1 Äsperödsskolan F-6 

2015 2021-2022 Eget val Norgårdenskolan F-6 1 Källdalsskolan F-3 

2015 2021-2022 Eget val Norgårdenskolan F-6 1 Norrskolan 

2015 2021-2022 Eget val Norgårdenskolan F-6 1 Unnerödsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Norrskolan 9 Ramnerödsskolan F-2 

2015 2021-2022 Eget val Norrskolan 1 Unnerödsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Norrskolan 2 Äsperödsskolan F-6 

2015 2021-2022 Eget val Ramnerödsskolan F-2 1 Dalabergsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Ramnerödsskolan F-2 1 Hovhultsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Sandersdalsskolan 5 Ramnerödsskolan F-2 

2015 2021-2022 Eget val Sandersdalsskolan 3 Unnerödsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Sommarhemsskolan F-6 1 Dalabergsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Sommarhemsskolan F-6 1 Sandersdalsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Sommarhemsskolan F-6 2 Unnerödsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Sommarhemsskolan F-6 11 Äsperödsskolan F-6 

2015 2021-2022 Eget val Stenbackeskolan 1 Hovhultsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Stenbackeskolan 2 Norrskolan 

2015 2021-2022 Eget val Stenbackeskolan 1 Ramnerödsskolan F-2 

2015 2021-2022 Eget val Stenbackeskolan 2 Unnerödsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Stenbackeskolan 4 Äsperödsskolan F-6 
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2015 2021-2022 Eget val Unnerödsskolan 3 Dalabergsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Unnerödsskolan 1 Hovhultsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Unnerödsskolan 3 Ramnerödsskolan F-2 

2015 2021-2022 Eget val Unnerödsskolan 1 Sandersdalsskolan 

2015 2021-2022 Eget val Äsperödsskolan F-6 1 Sommarhemsskolan F-6 

Total 190   
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Tabell 4. Sökvägar, ansökningar från reserverad plats    

       

Födelseår Reserverad enhet  Antal ansökningar  Sökt enhet 
Sökt 1:a  

hand 
Sökt 2:a  

hand 
Sökt 3:e  

hand 

2008 Fridaskolan 1 Sommarhemsskolan 7-9 1 0 0 

2008 Linnéaskolan 7 Fridaskolan 7 0 0 

2008 Linnéaskolan 5 Sommarhemsskolan 7-9 2 3 0 

2008 Norgårdenskolan 7-9 3 Fridaskolan 3 0 0 

2008 Ramnerödsskolan 17 Fridaskolan 13 1 2 

2008 Ramnerödsskolan 1 Linnéaskolan 0 0 0 

2008 Ramnerödsskolan 4 Norgårdenskolan 7-9 1 2 1 

2008 Ramnerödsskolan 12 Sommarhemsskolan 7-9 6 5 1 

2008 Ramnerödsskolan 7 Stenbackeskolan 2 2 2 

2008 Ramnerödsskolan 13 Västerskolan 6-7 9 2 2 

2008 Sommarhemsskolan 7-9 3 Fridaskolan 3 0 0 

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

2008 Sommarhemsskolan 7-9 1 Stenbackeskolan 1 0 0 

2008 Sommarhemsskolan 7-9 1 Västerskolan 6-7 0 1 0 

2008 Västerskolan 6-7 1 Sommarhemsskolan F-6 0 1 0 

2008 Västerskolan 6-7 1 Äsperödsskolan F-6 1 0 0 

2009 Västerskolan 6-7 1 Forshällaskolan 1 0 0 

2009 Västerskolan 6-7 1 Fridaskolan 0 1 0 

2009 Västerskolan 6-7 4 Norgårdenskolan F-6 4 0 0 

2009 Västerskolan 6-7 1 Sommarhemsskolan F-6 1 0 0 

2015 Dalabergsskolan 5 Fridaskolan 4 0 1 

2015 Dalabergsskolan 2 Hovhultsskolan 2 0 0 

2015 Dalabergsskolan 4 Norrskolan 3 1 0 

2015 Dalabergsskolan 1 Ramnerödsskolan F-2 0 1 0 

2015 Dalabergsskolan 3 Sandersdalsskolan 0 3 0 

2015 Dalabergsskolan 2 Sommarhemsskolan F-6 0 0 2 

2015 Dalabergsskolan 5 Unnerödsskolan 4 1 0 

2015 Forshällaskolan 1 Fridaskolan 1 0 0 

2015 Hogstorps Skola 1 Bokenäs Skola 1 0 0 

2015 Hogstorps Skola 2 Källdalsskolan F-3 2 0 0 

2015 Hovhultsskolan 7 Dalabergsskolan 5 1 1 

2015 Hovhultsskolan 8 Fridaskolan 7 1 0 

2015 Hovhultsskolan 1 Norrskolan 1 0 0 

2015 Hovhultsskolan 1 Ramnerödsskolan F-2 1 0 0 

2015 Hovhultsskolan 5 Sandersdalsskolan 2 3 0 

2015 Hovhultsskolan 1 Stenbackeskolan 1 0 0 

2015 Hovhultsskolan 1 Unnerödsskolan 1 0 0 

2015 Källdalsskolan F-3 1 Bokenäs Skola 1 0 0 

2015 Källdalsskolan F-3 1 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2015 Lane Ryrs Skola 1 Fridaskolan 1 0 0 

2015 Ljungskileskolan F-3 2 Forshällaskolan 2 0 0 

2015 Ljungskileskolan F-3 7 Hällebergsförsamlingen/Hällebergssk 7 0 0 

2015 Norgårdenskolan F-6 1 Forshällaskolan 0 0 1 

2015 Norgårdenskolan F-6 2 Fridaskolan 2 0 0 

2015 Norgårdenskolan F-6 2 Hogstorps Skola 2 0 0 

2015 Norgårdenskolan F-6 17 Källdalsskolan F-3 16 1 0 

2015 Norrskolan 3 Fridaskolan 3 0 0 

2015 Norrskolan 1 Källdalsskolan F-3 0 1 0 

2015 Norrskolan 1 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2015 Norrskolan 2 Stenbackeskolan 2 0 0 

2015 Norrskolan 1 Äsperödsskolan F-6 0 1 0 

2015 Ramnerödsskolan F-2 6 Fridaskolan 2 3 1 
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2015 Ramnerödsskolan F-2 9 Norrskolan 9 0 0 

2015 Ramnerödsskolan F-2 7 Sandersdalsskolan 5 2 0 

2015 Ramnerödsskolan F-2 3 Stenbackeskolan 1 0 2 

2015 Ramnerödsskolan F-2 3 Unnerödsskolan 3 0 0 

2015 Ramnerödsskolan F-2 1 Äsperödsskolan F-6 0 1 0 

2015 Sandersdalsskolan 2 Fridaskolan 2 0 0 

2015 Sandersdalsskolan 1 Norrskolan 1 0 0 

2015 Sandersdalsskolan 1 Sommarhemsskolan F-6 1 0 0 

2015 Sandersdalsskolan 1 Unnerödsskolan 1 0 0 

2015 Sommarhemsskolan F-6 2 Fridaskolan 2 0 0 

2015 Sommarhemsskolan F-6 1 Äsperödsskolan F-6 1 0 0 

2015 Unnerödsskolan 7 Fridaskolan 3 2 0 

2015 Unnerödsskolan 2 Källdalsskolan F-3 1 0 0 

2015 Unnerödsskolan 1 Norgårdenskolan F-6 1 0 0 

2015 Unnerödsskolan 4 Norrskolan 1 1 1 

2015 Unnerödsskolan 6 Sandersdalsskolan 3 1 1 

2015 Unnerödsskolan 4 Sommarhemsskolan F-6 2 0 0 

2015 Unnerödsskolan 2 Stenbackeskolan 2 0 0 

2015 Äsperödsskolan F-6 32 Fridaskolan 28 4 0 

2015 Äsperödsskolan F-6 1 Lane Ryrs Skola 1 0 0 

2015 Äsperödsskolan F-6 2 Norrskolan 2 0 0 

2015 Äsperödsskolan F-6 1 Sandersdalsskolan 1 0 0 

2015 Äsperödsskolan F-6 12 Sommarhemsskolan F-6 11 1 0 

2015 Äsperödsskolan F-6 5 Stenbackeskolan 4 1 0 

Total 293 Total 217 48 18 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr BUN 2021/00379  9 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 

fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 

implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 

grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 

Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag till 

slutrapportering av följande uppdrag: 

 

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

rekrytera fler lärarassistenter” 
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Handläggare 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren 

Telefon 0522-60 70 11 
linnea.lindgren@uddevalla.se 

 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 

flerårsplan 2020–2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 

fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 

implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 

grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 

Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag till 

slutrapportering av följande uppdrag: 

 

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

rekrytera fler lärarassistenter” 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Linnea Lindgren 

Förvaltningschef Kvalitetsstrateg 

Skickas till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 
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§ 77 Dnr BUN 2021/00394  10 
Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 
vuxenutbildningen i utbildningsform 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan skulle renoveras av 

vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere kostnaderna och 

för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett 

undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan så att vuxen-

utbildningen kunde renovera fastigheten. Av kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2017-04-12 § 103 framgick att vuxenutbildningen bedömde det vara möjligt att börja 

renoveringen hösten 2017. 

 

Några exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med Markbygg utförde 

på Gula villan är att de våren 2018 dränerade marken runt huset, anslöt stuprör i rostfritt 

stål och satte ledningar i marken från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två 

nya trappor i betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och 

grusytor. Under samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att 

undvika framtida vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. 

Planeringen för 2020 ställdes in på grund av Corona. 

 

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning varför barn och 

utbildningsförvaltningen önskar att Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut att 

fastigheten ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform. Orsaken till de 

ändrade förutsättningarna är att de aktuella eleverna från och med höstterminen 2021 

kommer att få sin undervisning i lärlingsform och då knyts till olika företag. Detta 

medför att det inte längre finns några elever som kan utföra uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-04-12 § 103 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 

att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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2021-05-07 Dnr BUN 2021/00394 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommun-

fullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 

vuxenutbildningen i utbildningsform 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan skulle renoveras av 

vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere kostnaderna och 

för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett 

undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan så att vuxen-

utbildningen kunde renovera fastigheten. Av kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2017-04-12 § 103 framgick att vuxenutbildningen bedömde det vara möjligt att börja 

renoveringen hösten 2017. 

 

Några exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med Markbygg utförde 

på Gula villan är att de våren 2018 dränerade marken runt huset, anslöt stuprör i rostfritt 

stål och satte ledningar i marken från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två 

nya trappor i betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och 

grusytor. Under samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att 

undvika framtida vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. 

Planeringen för 2020 ställdes in på grund av Corona. 

 

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning varför barn och 

utbildningsförvaltningen önskar att Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut att 

fastigheten ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform. Orsaken till de 

ändrade förutsättningarna är att de aktuella eleverna från och med höstterminen 2021 

kommer att få sin undervisning i lärlingsform och då knyts till olika företag. Detta 

medför att det inte längre finns några elever som kan utföra uppdraget.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-04-12 § 103 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 

att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform  

 

 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-05-07 Dnr BUN 2021/00394 

  

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

 
Skickas till 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr KS 2017/00148  

Förutsättningar för verksamhet i Gula villan och landeriet 
Emaus 

Sammanfattning 

Kommunledningskontoret har genomfört en förstudie i syfte att klargöra förutsättningar 

för olika verksamheter vid Gula villan och Landeriet på Emaus. Rapporten 

rapporterades till kommunstyrelsen i oktober 2015.  

  

Förstudien har klargjort förutsättningarna för olika verksamheter vid Gula Villan 

och/eller Landeriet på Emaus. Förstudiegruppen betraktar Gula villan som ofärdig för 

kommunal verksamhet eller för uthyrning. Värdehöjande insatser behövs för fastigheten 

vilket betyder att det är fråga om en (re)investering Enligt kommunens nuvarande 

modell uppkommer kostnad för investeringar hos samhällsbyggnadsnämnden. Dessa 

kostnader hämtas in på intäkt genom hyra.  

  

Det anses inte rationellt för tilltänkta kommunala verksamheter, inflyttade eller nya, att 

lägga en sådan budget för lokalhyra att den motsvarar kostnaden för den investering 

som är nödvändig för att bevara byggnadens (och områdets) kulturhistoriska värde, 

samtidigt som den fungerar som kommunal verksamhetslokal och uppfyller 

tillgänglighetskrav, arbetsmiljökrav o.s.v. Förstudien förespråkar istället att en alternativ 

hyresmodell bör tillämpas och kommunbidrag bör utgå för del av hyran också en tid 

efter en reinvestering. 

  

I en kulturhistoriskt intressant byggnad får projektering och byggfas gå hand i hand 

allteftersom man kan avgöra vad som behöver göras och ska göras, samt på vilket sätt. 

Renovering i undervisningsform av vuxenutbildningen kan hålla nere kostnader och 

tillför mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen är intresserad av att 

göra ett undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan och låta 

vuxenutbildningen renovera. Vuxenutbildningen behöver tid till förberedelser och 

rekryteringav och anser att en möjlig start kan bli till hösten 2017.  

  

Flytt av befintlig verksamhet till Gula villan håller ner kostnader totalt och anses därför 

vara bästa alternativet. För största möjliga utnyttjande av renoverade lokaler (och största 

möjliga tillgänglighet till den gemensamma kulturhistorien) är det önskvärt med en 

kommunal grundverksamhet i Gula villan.  

  

Mot bakgrund av förstudiens brukarundersökningar, intressentanalyser, 

kostnadsuppskattningar och genomförbarhetsbedömningar är förstudiens samlade 

förslag att:  

- Gula villan och området Emaus ska betraktas som kulturhistoriskt intressant för 

Uddevalla kommun. 

- Gula villan renoveras, i första hand för att inrymma kommunal verksamhet.  

  

 



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 103 
 

- Gula villan renoveras för att motsvara socialtjänstens lokalprogram och 

socialtjänsten tillförs resurser för att kunna hyra Gula villan efter renovering. 

- Skyddsinstrumentet kulturreservat antas vara lämpligt för vård, bevarande och 

utveckling av området Emaus och samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med 

kultur och fritidsnämnden utreder möjligheterna att bilda kulturreservatet 

Landeriet Emaus. 

  

Renovering av Gula villan för ny verksamhet, såsom till exempel en eller flera av de 

verksamheter som presenteras i förstudien, bör göras i ett projekt i två delar. I det första 

delprojektet renoveras Gula villan. I och med det, tas underlag fram för 

kostnadsberäkning av framtida kvadratmeterhyra. Därmed skapas beslutsunderlag för 

det andra delprojektet, för respektive verksamhet och för kommunfullmäktiges 

medelstilldelning. Kostnaden för den reinvestering som är nödvändig för att bevara 

byggnadens (och områdets) kulturhistoriska värde samtidigt som den fungerar som 

kommunal verksamhetslokal bör kompenseras.  

  

Ärendet har diskuterats och stämts av i kommundirektörens ledningsgrupp. 

Förvaltningscheferna är positiva till förstudiens förslag men anser att en förutsättning 

för genomförande är att verksamheterna kompenseras för de ökade kostnaderna. 

 

Evy Gahnström (V) och Christer Hasslebäck (UP) yttrar sig i ärendet.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-03-29 § 68. 

Skrivelse från kommunstyrelsens förste vice ordförande, 2017-03-29.  

Rapport förstudie om förutsättningar för olika verksamheter vid Gula villan och/eller 

landeriet Emaus, 2015-10-13.  

Yrkanden 

Evy Gahnström (V): bifall till kommunstyrelsens förslag i handlingarna.       

           

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att Gula villan och området Emaus ska betraktas som kulturhistoriskt intressant för 

Uddevalla kommun, 

  

att samhällsbyggnadsnämnden tillsammans med kultur och fritidsnämnden utreder 

möjligheterna att bilda kulturreservatet Landeriet Emaus, 

  

att Gula villan renoveras av vuxenutbildningen i undervisningsform,   

  

att renoveringen ska motsvara socialtjänstens lokalprogram,  

  



 

 

 

 

Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-04-12 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 103 

 

att material för renovering ska bekostas av samhällsbyggnadsnämnden,  

  

att kommunstyrelsen har det övergripande samordningsansvaret under byggtiden, 

  

att föreslagna åtgärder enligt förstudien genomförs av respektive verksamhet inom 

befintlig ram under 2017, samt 

  

att fortsatt finansiering sker i budgetdialog 2018.  

   

  

Jäv 

På grund av jäv deltar ej Monica Bang Lindberg (L) i handläggning och beslut av 

ärendet.       
 

 

Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2017-04-20 

Alf Gillberg, Tobias Andersson, Christina Nilsson 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-04-20  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2017-04-21 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Barn och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 Dnr BUN 2021/00395  11 
Namn på ny förskola i Ljungskile   

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att ny förskola planeras uppföras i Ljungskile behöver barn 

och utbildningsnämnden namnge den nya förskolelokalen. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 

och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 

kommunstyrelsen 2015-03-25     

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att namnge ny förskolelokal på fastigheterna Ljungs-Hälle 1:129, 1:399 och 1:406 i 

Ljungskile till ”Ljungs-Hälle förskola”. 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-05-07 Dnr BUN 2021/00395 

  

 

Handläggare 

Lokalplanerare Tony Andersson 

Telefon 0522-69 70 07 
tony.andersson@uddevalla.se 

 

Namn på ny förskola i Ljungskile  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att ny förskola planeras uppföras i Ljungskile behöver barn 

och utbildningsnämnden namnge den nya förskolelokalen.    

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 

och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 

kommunstyrelsen 2015-03-25     

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att namnge ny förskolelokal på fastigheterna Ljungs-Hälle 1:129, 1:399 och 1:406 i 

Ljungskile till ”Ljungs-Hälle förskola”.      

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att ny förskola planeras uppföras på fastigheterna Ljungs-

Hälle 1:129, 1:399 och 1:406 i Ljungskile behöver barn och utbildningsnämnden 

namnge den nya förskolelokalen. I strävan att anknyta lokaler utifrån geografisk 

placering samt efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för namnfrågor 

föreslås att berörd ny förskola namnges till ”Ljungs-Hälle förskola”. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Tony Andersson 

Förvaltningschef Lokalplanerare 

 
Skickas till 
 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr KS 2016/00446  

Ansvar för byggnadskultur och kultur inom offentlig fysisk 
miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 
kommunstyrelsen 2015-03-25 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2014 om en sammanslagning av tekniska 

nämnden och miljö och stadsbyggnadsnämnden. Som en följd av detta beslutades 

i början av 2015 att slå samman miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och tekniska 

kontoret. I samband med detta gav kommunstyrelsen kommundirektören i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för att flytta ansvaret för kulturbyggnadsfrågor och frågor 

om den offentliga miljön från kultur och fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden 

/samhällsbyggnadsförvaltningen. 

  

Kommundirektören redovisar nu uppdraget. I utredningen konstateras att de allra flesta 

områden inom fysisk planering, inklusive genomförande av åtgärder i det offentliga 

rummet hanteras inom samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Frågor om 

konstnärlig utsmyckning och bedömning av estetik, kulturhistorik eller om hur 

värdefulla eller i samhällsbilden karaktäristiska byggnader och miljöer bevaras, vårdas 

och används finns dock hos kultur och fritidsnämnden. Även ansvaret för VA- frågor 

och översiktsplanering ligger utanför nämnden (Västvatten resp. kommunstyrelsen). 

  

Kommundirektörens slutsats är att frågor om estetik, kulturbyggnader, kulturella miljöer 

m.m. riskerar att komma in för sent i planeringsfasen då de ligger utanför 

samhällsbyggnadsnämndens område. Syftet med nämndsammanslagningen var att 

skapa en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess där alla relevanta frågor inom fysisk 

miljö vägs samman. Att även flytta ansvaret för frågor om kultur i offentlig miljö till 

samhällsbyggnadsnämnden bedöms både skapa förutsättningar för att kulturfrågorna 

ges förtjänat genomslag i planeringen och skapa en effektivare process. 

  

Kommunfullmäktige beslutar om namn på gator, vägar, allmänna platser och kvarter. 

Kultur och fritidsnämnden har enligt reglementet i uppgift att bereda dessa ärenden. 

En tjänstemannagrupp (namnberedningsgruppen) bestående av personal från kultur och 

fritidsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen bereder ärendena till kultur och 

fritidsnämnden. 

  

Namnberedningsgruppen har tagit fram förslag till förändringar av ansvar samt tillägg 

och förenklingar av processen kring namnsättning. Ett av förslaget är att flytta ansvaret 

för beredning av namnärendena till samhällsbyggnadsnämnden. 

  

Förslagen om kultur- och namnfrågorna kräver reglementsändringar. Berörda nämnder 

har givits tillfälle att yttra sig innan kommunfullmäktige fattar beslut.  

  

Av remissvaren från de två berörda nämnderna framgår att båda nämnderna ställer sig 

bakom förslaget att flytta ansvaret för beredningen av namnfrågor från kultur och  



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 176 
 

fritidsnämnden till samhällsbyggnadsnämnden. När det gäller byggnadskultur och 

kultur inom offentlig fysisk miljö har de båda nämnderna avstyrkt förslagen, varför 

kommundirektören i nuläget inte föreslår någon ändring i den delen. 

 

Gunilla Magnusson (MP) yttrar sig i ärendet.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll 2017-05-31 § 130. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-15. 

Kultur och fritidsnämndens protokoll 2017-03-23 § 47. 

Kultur och fritids tjänsteskrivelse 2017-02-02. 

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2017-03-16 § 84. 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-02-24. 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-12-02. 

Kommunstyrelsens protokoll 2015-03-25 § 101. 

Utredning, gemensam förvaltningsorganisation, 2015-02-26.  

Yrkanden 

Gunilla Magnusson (MP): att i andra attsatsen förtydliga uppgiften som ska tillföras 

samhällsbyggnadsnämndens reglemente, så denna lyder: upprätta och till 

kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra allmänna platser, 

kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och bostadsområden som omfattas av 

kommunalt markägande.       

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Gunilla Magnussons (MP) yrkande och finner 

kommunfullmäktige bifalla yrkandet.             

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

  
att flytta över ansvaret för beredningen av namnfrågor från kultur och fritidsnämnden 

till samhällsbyggnadsnämnden,  

  

att göra följande ändringar i berörda nämnders reglementen: 

  

Följande uppgifter i kultur och fritidsnämndens reglemente tas bort: 

  

- upprätta och till kommunfullmäktige ge föreslag till namn på gator, vägar, 

allmänna platser och kvarter inom kommunen. 

  

Följande uppgifter tillförs samhällsbyggnadsnämndens reglemente: 

  

 

 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunfullmäktige 

 

2017-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

forts. § 176 
 

- upprätta och till kommunfullmäktige ge förslag till namn på gator, vägar, andra 

allmänna platser, kvarter, stadsdelar, samt sådana industriområden och 

bostadsområden som omfattas av kommunalt markägande,  

 

- besluta om förändring av sträckning och stavning av redan namnsatta gator och 

vägar.  

  

att officiella byggnader namnsätts av respektive verksamhetsutövande nämnd efter 

samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för namnfrågor. 

  

  

  

  

   

      

 

 

 
Vid protokollet 

Annica Åberg 

 

Justerat 2017-06-19 

Alf Gillberg, Jaana Järvitalo, Christer Hasslebäck 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2017-06-19  intygar 

Annica Åberg 

 

Expedierat 2017-06-20 

Kultur och fritidsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr BUN 2021/00012  12 
Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-05-20 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-04-13-

2021-05-10 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

Beslut 

 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2021-05-10 Dnr BUN 2021/00012 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden  

2021-05-20 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-04-13-

2021-05-10     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

Ärendebeskrivning 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/ 
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
04-13 
 
 
2021-
04-23 

IN Skolinspek-
tionen  

Skolinspektionen 2021:2104 Beslut att överlämna anmälan 
mot Västerskolan 6-7 till kommunens klagomålshantering 
 
Beslut från Skolinspektionen i ärende 2021:2104 efter 
begäran om omprövning 

2021/ 
00320 

2021-
04-14 

IN Förvaltnings-
rätten i GBG 

Föreläggande från Förvaltningsätten i Göteborg att yttra sig 
över överklagan i mål nr 3851-21 

2021/ 
00253 

2021-
04-14 

IN Fyrbodals 
kommunal-
förbund  

Dir § 19 2021-03-25 Länsgemensamt avtal 
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) akademiska 
vårdutbildningar 

2021/ 
00288 

2021-
04-15 

IN Kammar-
rätten i GBG  

Dom från Kammarrätten i Göteborg i målnr. 2523-20 
Tilläggsbelopp till fristående skola 

2018/ 
00047 

2021-
04-15 

IN Skolinspek-
tionen  

Tjänsteanteckning från intervjuer med rektor och elevgrupp 
vid Uddevalla Gymnasieskola Östrabo Y EE 2021-04-13 

2021/ 
00349 

2021-
04-16 

IN Skolinspek-
tionen  

Skolinspektionens uppföljning av beslut gällande 
Forshällaskolan i Uddevalla kommun 

2020/ 
00315 

2021-
04-19 

IN Skolinspek-
tionen  

Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot 
Norgårdenskolan F-6 

2021/ 
00351 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2021-05-10 Dnr BUN 2021/00012 

  

 

 

 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/ 
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2021-
04-20 

IN Kommun-
fullmäktige  

KF protokollsutdrag 2021-04-14 § 65, KS protokollsutdrag 
2021-03-31 § 60 och KLK tjänsteskrivels med bilagor - 
Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte 
avgjorts den 28 februari 2021 

2021/ 
00398 

2021-
04-20 

IN Kommun-
fullmäktige  

KF protokollsutdrag 2021-04-14 § 67 och KLK 
tjänsteskrivels med bilagor -Revisionsberättelse 2020 för 
Uddevalla kommun samt fråga om ansvarsfrihet för 
ledamöter i kommunstyrelsen, nämnder och beredningar 

2021/
00399 

2021-
04-20 

IN Vårdnads-
havare  

Överklagan åtgärdsprogram Västerskolan 2021/
00364 

2021-
04-20 

IN Kommun-
fullmäktige  

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12--15 § 34, 
SBF tjänsteskrivelse 2021-01-19, SBN protokollsutdrag 
2021-02-16 § 76, KF protokollsutdrag 2021-04-14 § 64, KS 
protokollsutdrag 2021-03-31 § 59, KLK tjänsteskrivelse 
med bilaga till Motion från Sverigedemokraterna om 
striktare regler för specialkost inom skolan 

2020/
01274 

2021-
04-21 

IN Skolinspek-
tionen  

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

2021/
00365 

2021-
04-23 

IN Skolinspek-
tionen  

Begäran om yttrande med anledning av anmälan avseende 
Dalabergsskolan 2021-2639 

2021/
00367 

2021-
04-27 

IN Vårdnads-
havare  

Överklagan av beslut om skolplacering för elev 2021/
00303 

2021-
04-30 

IN SÖN  Vidarebefordran av överklagan av beslut om skolplacering 
för elev 

2021/
00303 

2021-
04-30 

IN Vårdnads-
havare  

Överkagan av beslut om skolplacering för elev 2021/
00293 

2021-
05-03 

IN Skolinspek-
tionen  

2021.2961 Uppföljning av Skolinspektionens beslut att 
lämna anmälan till Uddevalla kommuns klagpmålshantering 

2021/
00276 

2021-
05-03 

IN Samhälls-
byggnad 

Beslut att radonundersökning skall göras i 
dagbarnvårdares verksamhetslokaler 

2021/
00205 

2021-
05-06 

IN Skolinspek-
tionen  

Skolinspektionen 2021.3140 Beslut att överlämna anmälan 
avseende Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun 

2021/
00393 

2021-
05-06 

IN Förvaltnings-
rätten i GBG  

Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 3628-21 
Överklagan av beslut om skolplacering 

2021/
00250 

2021-
05-07 

IN Kommun-
lednings-
kontoret 

Faktaunderlag och remissbrev inför Tjänstemannasamråd 
angående Remiss om regional fysisk planering enligt PBL- 
VGR som regionplaneorgan 

2021/
00400 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

 
Skickas till 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 Dnr BUN 2021/00002  13 
Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-05-20 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-05-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-05-10 Dnr BUN 2021/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-05-20 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-05-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 Dnr BUN 2021/00031  14 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-05-20 

Sammanfattning 

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

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-04-12, 2021-04-19, 2021-

04-26 och 2021-05-03 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-05-10 Dnr BUN 2021/00031 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

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

som känner sig kränkt 2021-05-20 

Sammanfattning 

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

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-04-12, 2021-04-19, 2021-

04-26 och 2021-05-03 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Dnr BUN 2021/00070  15 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-05-20 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-04-19 och 2021-05-03 

anmäls gjorda utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

till barn och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2021-05-10 Dnr BUN 2021/00070 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2021-05-20 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-04-19 och 2021-05-03 

anmäls gjorda utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

till barn och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr BUN 266962   16 

Övriga frågor 
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