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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve/Distans via teams måndagen den 14 december 2020 

kl. 08:30 
  
Ordförande Roger Ekeroos
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson
 
 
 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering 
Dnr BUN 295540  
 
I tur att justera: Camilla Johansson (C) 
Beräknad tid för justering: fredagen den 18 december 2020

 

2.  Information till nämnd 2020-12-14 
Dnr BUN 2020/00013  
 

1. Internkontrollrapport 2020 och plan 2021 
 
 

2. Förändring grundskolans struktur  
 
 

3. Lokalfrågor  
 
 

4. Rutin vid polisanmälningar  
 
 

5. Måltidsrapport 
 
 
 

6. Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete 2020 

 
 
 
08:30-09:30 
Controller 
 
09:50-10:20 
Planeringschef  
 
10:20-10:45 
Lokalstrateg  
 
10:45-11:10 
Administrativ chef 
 
11:10-11:40 
Avdelningschef 
Samhällsbyggnad  
 
11:40-12:00 
Dataskyddsombud  
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Föredragningslista Föredragande 

3.  Information - Förvaltningschef 2020-12-14 
Dnr BUN 2020/00014  
 

1. Förvaltningschefen informerar 
- Status Covid-19 
- Ny organisation för förstelärare  
- Ny ledningsorganisation inom förskolan  
- Avtal med Chalmers och LoopMe 
- Barn och utbildningsnämndens årshjul 2021 

 
2. Information om vänortskommittén och internationella utbyten   

 
 
 
 
 

3. Inspektionsärenden 

 
 
 
13:30-14-30 
Verksamhetschefer  
Förvaltningschef  
 
 
 
 
14:50-15:20 
Lärare Uddevalla 
gymnasieskola  
Strateg Kultur och 
Fritid  
 
15:20-15:40 
Administrativ chef 

4.  Information - Ordförande 2020-12-14 
Dnr BUN 2020/00015  
 

1. Ordförande informerar  
- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på 

grund av pandemin 
 

 
 
 
15:40-16:00 

5.  Verksamhetsplan 2021-2023 Barn och utbildningsnämnden 
Dnr BUN 2020/00018  

Kvalitetsstrateg  

6.  Utträde ur Teknikcollege  
Dnr BUN 2020/01061  

Förvaltningschef  

7.  Justering av regler för förskola och pedagogisk omsorg i Uddevalla 
kommun  
Dnr BUN 2020/01169  

Enhetschef förskola 

8.  U2020/05409 Remiss från utbildningsdepartementet Promemorian 
Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation  
Dnr BUN 2020/01133  

Administrativ chef 

9.  Internkontrollrapport 2020 och internkontrollplan 2021 
Dnr BUN 2020/00682  

Controller  
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Föredragningslista Föredragande 

10.  Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete 2020 
Dnr BUN 2020/00710  

Dataskyddsombud  

11.  Plan för uppföljning av utbildningsverksamhet som utförs av privata 
utförare efter upphandling 
Dnr BUN 2020/01176  

Administrativ chef 

12.  Bestämmelser för deltagande på distans i Barn och 
utbildningsnämnden 
Dnr BUN 2020/01234  

Nämndsekreterare  

13.  Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2020-12-14 
Dnr BUN 2020/00012  

Nämndsekreterare 

14.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-12-14 
Dnr BUN 2020/00002  

Nämndsekreterare 

15.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2020-12-14 
Dnr BUN 2020/00034  

Nämndsekreterare 

16.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2020-12-14 
Dnr BUN 2020/00063  

Nämndsekreterare 

17.  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 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 172 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 fredagen den 18 december 2020 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Camilla Johansson (C) till justerande samt  

  

att justering äger rum fredagen den 18 december 2020 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr BUN 2020/00013  2 

Information till nämnd 2020-12-14 

 

1. Internkontrollrapport 2020 och plan 2021 

 

2. Förändring grundskolans struktur  

 

3. Lokalfrågor  

 

4. Rutin vid polisanmälningar  

 

5. Måltidsrapport  

 

6. Rapportering av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

2020  
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1(1) 

2020-11-19 Dnr BUN 2020/00013 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information till nämnd 2020-12-14 

 

1. Internkontrollrapport 2020 och plan 2021 

 

2. Förändring grundskolans struktur  

 

3. Lokalfrågor  

 

4. Rutin vid polisanmälningar  

 

5. Måltidsrapport 

 

6. Rapportering av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

2020 
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2020-10-08 Dnr: BUN 2020/01083 

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

Rutiner för polisanmälan av elever m.m. 

Det finns behov av klargörande rutiner när det gäller polisanmälan av elever samt vad 
som gäller i övrigt då olika typer av brott förekommer i våra verksamheter. 

a tillämpas i verksamheterna. 

Barn och utbildning 
Postadress 
451 81 Uddevalla 

www.uddevalla.se 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen l 

E-post barnutbildning@uddevalla.se 

Telefon 
0522-69 60 00 
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Händelser i verksamheterna - När 
ska vi anmäla till polis, socialtjänsten 
m.m.? 

Innehåll 
1. Bakgrund 2 

2. Skyldigheten att anmäla brott 2 

2.1 Vittnesplikt 3 

2.2 När ska arbetsgivaren anmäla händelse till Arbetsmiljöverket? 3 

2.3. När ska verksamheten informera förvaltningschef, säkerhetschef och huvudman? 3 

3. Utgångspunkter vid inträffade händelser 3 

3.1 Polisanmälan 4 

3 .2 Vad gäller när det rör barn/elever som är under 15 år? .4 

3.2.l Vem anmäler? 4 

3.2.2 Hur ska vi anmäla? 4 

4. Att säkra bevis 5 

4.1 Barnförhör av utsatta barn 5 

4.2 Får vi söka igenom elevskåp och elevers kläder eller väskor? 5 

4.3 Får vi omhänderta föremål? 5 

5.Förskolor och skolor är ingen allmän plats 6 

6. Verksamhetens stöd efter brott 6 

7. Kontaktuppgifter till polisen 6 

Barn och utbildning 
Postadress 
451 81 Uddevalla 

www.uddevalla.se 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen l 

E-post barnutbildning@uddevalla.se 

Telefon 
0522-69 60 00 
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1. Bakgrund 
I kommunen finns övergripande rutiner om hantering av situationer som innefattar hot 
och våld i våra verksamheter. Dessutom finns rutiner, antagna av barn och utbildnings 
nämnden, som gäller hantering av skadegörelse i våra verksamheter (se separat bilaga). 
Varje enhet har dessutom en skriftlig plan där arbetet mot kränkningar och 
diskriminering beskrivs. Rutiner finns för anmälan om tillbud och skador. 

När det gäller säkerhetsfrågor finns information på Inblicken om detta: 
https:/ /inblicken. uddevalla. se/regler--instruktioner/ sakerhet--kris/ sakerhetskydd.html 

Rutiner finns även kring det drogförebyggande arbetet i de olika verksamheterna. 
Ett klargörande behövs vad gäller främst rutiner för att göra polisanmälan och/eller 
anmälan till socialtjänsten och hur denna fråga ska hanteras när det rör minderåriga 
barn och elever. Rutinen ersätter inte ordningsregler eller andra handlingsplaner, utan 
ska ses som ett komplement. 

2. Skyldigheten att anmäla brott 
Det som är att betrakta som ett brott i samhället är också att betrakta som ett brott i våra 
verksamheter. Det finns dock inte någon lagstadgad skyldighet för våra verksamheter att 
göra en polisanmälan av de brott som vanligtvis förekommer hos oss, men undantag 
finns. Vissa brott är enligt brottsbalkens 23 kapitel sådana att det finns en lagstadgad 
skyldighet att förhindra eller avslöja dem om det kan ske utan fara för en själv eller ens 
närmaste. Det rör då brott som pågår eller är på väg att ske och rör grov misshandel, 
våldtäkt mot barn, olaga frihetsberövande, rån, våldtäkt och grov skadegörelse. 

Däremot har vi en lagstadgad skyldighet att göra en anmälan till socialtjänsten enligt 
socialtjänstlagen 14 kap 1 § när vi misstänker att ett barn far illa. 

Gränsen för straffmyndighet i Sverige är 15 år (vid brottstillfället) och det innebär att 
barn under 15 år bara i undantagsfall blir föremål för en polisutredning. Det kan till 
exempel handla om situationer där det är särskilt viktigt för brottsutredningen att 
klargöra ett barns delaktighet i händelsen (bestämmelser om detta finns i lag med 
särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). 

Justitieombudsmannen (JO) har i olika beslut sagt att skolan bör vara återhållsam med 
att göra en polisanmälan mot yngre barn. För att ta ställning till om en polisanmälan 
mot en elev är nödvändig måste skolan göra en noggrann prövning i det enskilda fallet. 
Hänsyn ska tas till barnets bästa liksom arten av det misstänkta brottet, elevens ålder 
och om det finns förutsättningar för polisen att utreda det misstänkta brottet. 

Så vår utgångspunkt är att vi inte anmäler barn under 15 år till polisen. Om barnet är 
mellan 12 och 15 år kan det finnas speciella händelser som innebär att vi ändå gör en 
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anmälan. Rådgör med verksamhetschef och säkerhetschef. Vi kan även ta en direkt 
kontakt med Polisen för att rådgöra med dem. 
Barn under 12 år anmäls inte till polisen av verksamheten. 

Vi kan inte hindra att polisanmälningar sker direkt av våra arbetstagare eller av andra 
personer, såsom exempelvis vårdnadshavare till ett utsatt barn. 

2.1 Vittnesplikt 
I Sverige har vi vittnesplikt. Det innebär att den som blivit kallad att infinna sig vid ett 
vittnesförhör är skyldig att vittna. Vittnesplikt innebär att den som sett eller uppmärk 
sammat händelsen är den som ska vittna. I egenskap av arbetsgivare har vi en skyldighet 
att ge våra medarbetare det stöd som behövs inför ett eventuellt vittnesförhör. Vi kan 
dock inte vittna åt någon annan. 

2.2 När ska arbetsgivaren anmäla händelse till Arbetsmiljöverket? 
När det inträffar en allvarlig personskada eller ett dödsfall på en arbetsplats har arbets 
givaren en skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller skador i 
samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit 
allvarlig fara för liv eller hälsa. Detta framgår av arbetsmiljölagen, 3 kap. 3 a §. 

Mer information om detta finns på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se 

2.3. När ska verksamheten informera förvaltningschef, säkerhetschef och 
huvudman? 
Vid allvarligare händelser ska information lämnas till förvaltningschef, säkerhetschef 
och huvudman. Verksamheten kan dessutom ha egna rutiner om när verksamhetschefen 
informeras. 

Information om händelsen sker bäst genom mail till förvaltningschef samt presidiets 
medlemmar. Vid allvarligare händelser kontaktas även säkerhetschef om det bedöms 
nödvändigt. 

Vid mycket allvarliga händelser ska nämndsekreterare kontaktas för vidarebefordran till 
samtliga ledamöter och ersättare i nämnden. Det är viktigt att informationen lämnas 
omgående så att informationen når ut internt innan den når media eftersom det inte är 
ovanligt att media önskar uttalanden och kontakter i samband med händelserna. 

3. Utgångspunkter vid inträffade händelser 
Varje gång det sker en händelse av brottsliknande karaktär ska verksamheten agera på 
följande sätt: 

• Samtal med barn/elev om dessa berörs 
• Samtal med vårdnadshavare om dessa berörs 
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• Utreda händelsen enligt rutinerna om upplevd kränkning om det är andra 
barn/elever som händelsen riktas mot och händelsen objektivt sett är att betrakta 
som en kränkning eller barnet/eleven uttrycker att det/den upplever sig kränkt 

• Vidta åtgärder i verksamheten som bedöms nödvändiga (exempelvis involvera 
elevhälsa, informera ansvariga såsom beskrivs ovan) 

• Vid skadegörelse: dokumentera händelsen, kontakta lokalansvarig, hyresvärd 
och försäkringsbolag 

• Vidta åtgärder i enlighet med 5 kap skollagen för att säkerställa övriga elevers 
trygghet och studiero. Under vissa förutsättningar kan skolpliktiga elever flyttas 
tillfälligt eller permanent till annan skola för att säkerställa övriga elevers 
trygghet och studiero. Avstängning av skolpliktig elev kan ske under viss tid. 
För elever i gymnasieskola kan avstängning ske under längre tid. 

• Dokumentera händelsen enligt gällande rutiner 
• Anmäla händelsen utifrån nedan beskrivna principer: 

3.1 Polisanmälan 
• Den som är misstänkt för brottet är över 15 år 
• Vi vet inte vem som utfört brottet - gärningsmannen är okänd 
• Den eller de som är misstänkta för brott är under 15 år, men vi misstänker att 

äldre personer även är delaktiga (till exempel vid drogförsäljning) 

Även om vi gör en polisanmälan måste vi bedöma om det finns anledning att även göra 
en anmälan till socialtjänsten. 

3.2 Vad gäller när det rör barn/elever som är under 15 år? 
Straffmyndigheten inträder vid 15 års ålder i Sverige. 

• Om barnet är mellan 12 och 15 år ska polisanmälan bara göra i undantagsfall. 
• Barn under 12 år ska inte polisanmälas. 
• Anmälan till socialtjänsten ska ske 

3.2.1 Vem anmäler? 
• Polisanmälan bör göras av rektor eller biträdande rektor. 
• Om det gäller stöld av egendom som tillhör elever är det i första hand 

vårdnadshavarna som gör en polisanmälan. Anledningen till detta är att vid 
anmälan ska anges uppgifter som vi inte har tillgång till, exempelvis märke, 
tillverkningsnummer, inköpspris m.m. 

• Anmälningsplikt till socialtjänsten har all personal som arbetar i verksamheten 

3.2.2 Hur ska vi anmäla? 
• Vid pågående brott bör polis tillkallas via 112 
• Vid ej pågående brott ringer vi 114 14 
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• Vissa brott kan anmälas via polisens hemsida 
• Anmälan till socialtjänsten sker enligt särskilda rutiner 

4. Att säkra bevis 
Det är polisens uppgift att göra brottsutredningar. Det betyder att när det finns bevis är 
det viktigt att dessa kan säkras av polis. Det kan vara bra att ta kort på klotter, 
skadegörelse och liknande. När det gäller skador på elever är det sjukvårdens ansvar att 
dokumentera dessa - det ska inte vi göra. Vi ska inte heller spela in pågående händelser. 

4.1 Barnförhör av utsatta barn 
Ibland beslutas om barnförhör under verksamhetstid och detta utförs av specialutbildad 
personal. För att detta ska kännas tryggt för barnen är det önskvärt att personal från 
verksamheten följer med. Ofta sker förhören vid Barnahuset. Vi företräder inte barnet 
utan det gör ett så kallat målsägandebiträde. Vid frågor eller funderingar om detta kan 
ansvarig vid Barnahuset kontaktas för mer information. 

4.2 Får vi söka igenom elevskåp och elevers kläder eller väskor? 
Elevskåpen betraktas som skolans egendom och dessa får vi öppna om vi misstänker att 
det förvaras otillåtna saker i skåpet. Eleven ska ges möjlighet att själv öppna skåpet 
först. Om detta inte är möjligt, eller eleven vägrar, får vi öppna skåpet. Information om 
dessa regler och rutiner ska lämnas till elev och vårdnadshavare när eleven får tillgång 
till skåpet. 

Elevers kläder och väskor är privata tillhörigheter och vi får inte genomsöka dessa. 
Eleven får uppmanas att själv lämna ifrån sig/visa vad som finns i kläder eller väska. 
Om eleven inte gör detta får vi överväga om eleven ska stängas av, om vårdnadshavare 
ska kontaktas, om polis ska tillkallas och liknande. 

4.3 Får vi omhänderta föremål? 
I 5 kap skollagen finns bestämmelser som berör möjligheten att omhänderta föremål (se 
22 och 23 §§). Där sägs att rektor eller lärare får omhänderta föremål som används på 
ett sätt som är störande för utbildningen eller som kan utgöra en fara för säkerheten i 
denna. Denna paragraf gäller inte för kommunal vuxenutbildning. 

I 23 § finns bestämmelser om när föremål ska återlämnas. Om det rör omhändertagande 
av kniv, narkotika, dopningsmedel, hälsofarliga föremål eller andra farliga föremål ska 
en anmälan ske till Polismyndigheten. Vi ska inte lämna tillbaka föremålen utan det 
avgör andra myndigheter. 

Ibland kommer eleverna till skolan med kläder eller märken som kan uppfattas stötande 
exempelvis för att de utgör hets mot folkgrupp. Eleven får då uppmanas att byta klädsel. 
Om detta inte sker får övervägas om eleven ska stängas av under dagen för att 
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ordningen vid skolan ska kunna upprätthållas. 

5.Förskolor och skolor är ingen allmän plats 
Besökare, oavsett om det är vårdnadshavare eller andra elever, har inte någon självklar 
rätt att besöka våra skolor. Det är ytterst rektor som beslutar om hur besök ska genom 
föras. Om detta inte följs kan beslut fattas om att personen i fråga inte får tillträde till 
verksamheten. Rektor kan också besluta om att lämning/hämtning ska ske på visst sätt, 
exempelvis vid en grind eller utanför området. Om det finns behov kan rektor även 
tillkalla polis för att få hjälp med att få personen att lämna området. 

6. Verksamhetens stöd efter brott 
Skolan har ett ansvar att fortsätta det elevvårdande arbete med de inblandade parterna 
och att förhålla sig professionellt och neutralt så att de inblandade ska kunna fortsätta 
sin skolgång på bästa sätt, eftersom 

• Offer och gämingsperson kanske är kvar i samma skola eller klass 
• Det finns behov av att bearbeta brottets konsekvenser 
• Det finns en konflikt mellan offer och förövare 
• Andra i verksamheten har blivit påverkade av händelsen 

7. Kontaktuppgifter till polisen 
• Akuta händelser 112 
• Ej pågående brott 114 14 
• Kommunpolis O 10-5651784 eller 070-2110341 



 

 

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

 

Rutiner vid elevers skadegörelse eller stöld av egendom samt 
utbetalning av  ersättning vid förlust eller skada av elevers 
egendom 

Sammanfattning 
Förvaltningens verksamheter utsätts ibland för skadegörelse och stölder. I dessa 
sammanhang uppkommer frågor kring elevers skyldighet att ersätta skadad egendom.  
 
Det inträffar också att elever får sin egendom skadad eller stulen när de befinner sig i 
förvaltningens verksamheter. Fråga uppkommer då huruvida kommunen är skyldig att 
ersätta skadan eller förlusten. 
 
Med anledning härav finns skäl att fastställa vilka rutiner som ska gälla för dessa 
situationer.  
 
Det förslag som behandlades vid barn och utbildningsnämndens möte 2015-06-10 § 80 
återremitterades till förvaltningen för komplettering och förtydligande.      
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2015-07-15 
Barn och utbildning protokollsutdrag 2015-06-11 § 80   

Förslag till beslut  
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta förvaltningens förslag om rutiner vid elevers skadegörelse och stölder av 
egendom samt utbetalning av ersättning vid förlust eller skada av elevers egendom  
   

Ärendebeskrivning 
Förvaltningens verksamheter utsätts ibland för skadegörelse och stölder. I dessa 
sammanhang uppkommer frågor kring elevers skyldighet att ersätta skadad egendom.  
 
Det inträffar också att elever får sin egendom skadad eller stulen när de befinner sig i 
förvaltningens verksamheter. Fråga uppkommer då huruvida kommunen är skyldig att 
ersätta skadan eller förlusten. 
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Med anledning härav finns skäl att fastställa vilka rutiner som ska gälla för dessa 
situationer.     
 

Bakgrund  
Vårdnadshavarnas tillsynsansvar m.m. 
Enligt föräldrabalken (6 kap 2§) är det den som har vårdnaden om ett barn som har ett 
ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov blir tillgodo-
sedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med 
hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter och ska bevaka att barnet 
får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar 
skada för någon annan ska vårdnadshavaren svara för att barnet står under uppsikt eller 
att andra lämpliga åtgärder vidtas.   
 
Skolans tillsynsansvar 
När barnet vistas i skola/fritidshem under skoltid övergår tillsynsansvaret till skolan. 
Detta innebär att verksamheterna måste organiseras och planeras så att ansvaret kan tas. 
Ju yngre barn desto mer tillsyn krävs. Äldre barn ska ges större och större ansvar som 
en del i utvecklingen. Om en skada uppkommer måste utredas huruvida verksamheten 
brustit i sitt tillsynsansvar.    
 
Skadeståndsansvar vid uppsåt eller vårdslöshet 
Den grundläggande regeln om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen 2 kap 1 §. 
Där sägs att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ska 
ersätta skadan.  
 
I 2 kap 4 § skadeståndslagen finns en begränsningsregel. Där sägs att den som vållar 
skadan innan arton års ålder ska ersätta skadan om det är skäligt med hänsyn till ålder 
och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra 
ekonomiska förhållande samt övriga omständigheter.  
  
År 2010 ändrades lagstiftningen och vårdnadshavarnas skadeståndsansvar skärptes. 
Syftet var att genomföra en reform som ger föräldrar tydligare incitament till att skapa 
ökad insyn i deras barns och ungdomars liv och att reagera på antisociala beteende-
mönster och bidra till att minska risken för ungdomsbrottslighet. Enligt den nya be-
stämmelsen ska en förälder som har vårdnaden om ett barn, utan krav på eget vållande, 
ersätta skador som barnet vållar genom brott. Det skärpta skadeståndsansvaret omfattar 
sak- och personskador samt skada genom kränkning. En beloppsbegränsning finns 
dock. Skadeståndsskyldigheten begränsas till högst en femtedel av prisbasbeloppet för 
varje skadehändelse. Även om barnet har två vårdnadshavare gäller samma be-
gränsning. Under vissa förhållanden kan beloppet jämkas (se 3 kap 5,6§§). Om skadans 
storlek överstiger detta belopp kan mellanskillnaden krävas från barnet.      
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Att kräva skadestånd är en civilrättslig fråga och om en lösning inte kan ske på frivillig 
väg är det en fråga för domstol. Skadestånd kan bara krävas om det kan konstateras att 
skadan uppkommit genom brott.  
 
Skada vid olyckshändelse 
Skadestånd kan inte krävas om skadan uppkommit på grund av olyckshändelse. Det kan 
dock finnas ansvarsförsäkringar som även täcker skador som uppkommer på grund av 
olyckshändelse och som har tecknats av vårdnadshavarna. Om det kan konstateras att 
olyckshändelsen beror på verksamhetens bristande tillsyn eller liknande får kommunen 
bekosta skadan.   
 

Rutiner - skadegörelse/stöld av egendom som tillhör kommunen 
 

 När skadegörelse/stöld sker i en skolverksamhet ska verksamheten vidta 
nödvändiga åtgärder för att utreda vad som hänt. 

 
 Om det är klarlagt vilken/vilka elever som deltagit i händelsen underrättas 

vårdnadshavare om att skolan utreder det inträffade alternativt att händelsen är 
polisanmäld. Huvudregeln är att en polisanmälan ska göras. När det gäller yngre 
elever ska dock anmälan inte göras (se JO:s ämbetsberättelse 1998/99 s 432). 
Verksamheten bedömer även om anmälan till andra myndigheter måste göras.  
 

 Om det är helt klarlagt vilken/vilka elever som har förorsakat skadan ska eleven, 
vårdnadshavarna och representant från verksamheten träffa en överenskommelse 
om hur skadan ska ersättas. I första hand – om det är möjligt – ska skadan åter-
ställas genom egen arbetsinsats. Detta kan exempelvis göras tillsammans med 
förälder eller vaktmästare på skolan. 

 
 Om den skadade/stulna egendomen inte kan återställas krävs ersättning. Detta 

gäller i första hand under förutsättning att skadan skett på grund av uppsåt eller 
vårdslöshet. Ersättningens storlek bedöms i varje enskilt fall med hänsyn till 
ålder, utveckling, handlingens beskaffenhet, eventuell ansvarsförsäkring och 
andra ekonomiska förhållanden.  Utgångspunkten är skadeståndslagens och för-
äldrabalkens bestämmelser.  
 

 Om skadan uppstått genom olyckshändelse kan ersättning endast krävas om det 
finns en ansvarsförsäkring tecknad av vårdnadshavarna som täcker skadan.       
 

 Om ersättningen inte betalas får övervägas vilka rättsliga åtgärder som ska 
vidtas och om tvisten ska lösas av domstol.   
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 Kompletterande ersättningsregler finns när det gäller lån av skolans egendom 
(exempelvis låneböcker, datorer) 
 

 Om det inte går att avgöra vem som orsakat skadan bör en polisanmälan alltid 
göras, såvida inte skadan är av lågt värde.  
 

Rutiner - skadegörelse/stöld av egendom som tillhör elever 
 

 Huvudregeln är att verksamheten inte ansvarar för elevernas egendom och inte 
ersätter personliga tillhörigheter vid eventuella skador eller stölder. Därför 
rekommenderas att eleverna inte har med sig stöldbegärlig egendom till verk-
samheten.  

 
 Vid stöld/skadegörelse är det vårdnadshavarna/eleven som anmäler händelsen 

till polis och sitt försäkringsbolag.  
 

 Under verksamhetstid kan ibland förvaringsplats erbjudas för föremål som till-
hör eleven, men verksamheten ansvarar inte för dessa. Verksamheten är inte 
heller ersättningsskyldighet för föremål som förvaras i elevskåp. 
 

 Verksamheten ersätter kostnad för skador/stöld av elevens egendom, då det kan 
konstateras att skadan/stölden uppkommit genom verksamhetens vårdslöshet (fel 
eller försummelse). En bedömning av värdet görs och antingen ersätts föremålet 
eller så betalas den självrisk som krävs från eget försäkringsbolag. Verksam-
heten ersätter inte skador eller stöld av egendom om skadan uppkommit genom 
elevens eget agerande.  

Olycksfall (personskada på barn/elev)  
Barn och elever som är inskriven i verksamhet (förskola, pedagogisk omsorg, skola) 
omfattas av kommunens tecknade olycksfallsförsäkring. Om olycksfall sker kan även 
ersättning utgå för skadad egendom. Mer information om försäkringen finns på 
kommunens hemsida, www.uddevalla.se .   

 
 

 
Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson 
Skolchef Administrativ chef 
 
Expediera till 
Grundskolekontoret 
Gymnasiekontoret 
Vuxenutbildningen 
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Information - Förvaltningschef 2020-12-14 

 

1. Förvaltningschefen informerar 

- Status Covid-19 

- Ny organisation för förstelärare  

- Ny ledningsorganisation inom förskolan  

- Avtal med Chalmers och LoopMe 

- Barn och utbildningsnämndens årshjul 2021 

  

2. Information om vänortskommittén och internationella utbyten    

 

3. Inspektionsärenden  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 
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1. Förvaltningschefen informerar 
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- Ny organisation för förstelärare  

- Ny ledningsorganisation inom förskolan  

- Avtal med Chalmers och LoopMe 

- Barn och utbildningsnämndens årshjul 2021 

 

2. Information om vänortskommittén och internationella utbyten   

 

3. Inspektionsärenden 
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=>Uppföljning ekonomi och verksamhet =>Arbetsmiljö

=> Planering ekonomi och verksamhet =>Lokalfrågor

=>Hållbar utveckling

Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec

Beslutsärenden

Bokslut 2020 med 
verksamhets-
berättelse

Budgetdialog    
2022-2024

Delårsbokslut TI 
2021

Internkontroll-
rapport 2021 -
deluppföljning 

Delårsbokslut TII 
2021

Rapport arbetsmiljö Budget år 2022 Internkontroll-
rapport 2021       
och plan 2022

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Rapport om 
skolplacerings-
processen 
2021/2022

Gymnasieskolans 
utbud 2022/2023

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Styrkort BUN - 
justering av 
uppdrag och 
målnivåer 

Verksamhetsplan 
år 2022-2024

Rapport arbetsmiljö 

Medarbetarenkäten Bokslut ekonomi 
(delrapport)

Ekonomisk 
uppföljning jan-febr

Drogförebyggande 
arbete 

Delårsrapport T1 
med 
resultatdialog 
SKA FVL-nämnd

Lärande för hållbar 
utveckling och ISO 
14001 

Controllerrapport 
Central

Delårsrapport TII 
med resultatdialog 
SKA FVL-nämnd

Förslag 
anslagsbind-
ningsnivåer

Controllerrapport 
och ekonomisk 
uppföljning jan-okt

Kommunens 
aktivitetsansvar

Verksamhets-
berättelse med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd 

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Information från 
AMA

Information om 
skolaplacerings-
processen 
2021/2022

Gymnasieskolans 
utbud

Rapport arbetsmiljö Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Lokalbehov 
kopplat till 
befolknings-
prognos/lokalförsö
rjningsplan 

Måltidsrapport

Rapport arbetsmiljö Verksamhetsplan 
år 2022-2024 
samt översyn av 
stykort

Budgetdialogsmöte Bussresa lokaler Verksamhetsplan 
år 2022-2024 med 
budget år 2022 
samt översyn av 
stykort (mitten av 
sept)

ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN   2021

2021

Informationsärenden

Arbetsmöten

Utbildningsdagar
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Barn och utbildning 
 

 
Postadress 
451 81 Uddevalla 
 

Besöksadress 
Stadshuset Varvsvägen 1 

Telefon 
0522-69 60 00 

Fax 

0522-69 70 94 

www.uddevalla.se  E-post 
 

 
 

Pågående ärenden – myndigheter 2020 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:8128 - Begäran om 
yttrande ställt till huvudmannen för 
Uddevalla gymnasieskola, 
Margretegärdeskolan i Uddevalla kommun 
(BUN 2020/00094) 

2020-01-14 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2020-01-28 - Yttrande skickas 
2020-02-10 – Begäran om 
komplettering 
2020-02-19 – komplettande 
yttrande skickas 
2020-03-17 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 1 
juni

2020-09-08 – Beslut efter 
uppföljning av Uddevalla 
gymnasieskola IM – tillsynen 
avslutas  

2020-05-29 – Svar på 
föreläggande skickas  

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

  2020-01-27 – Begäran om 
yttrande inkommen  

2020-01-31 – Rektors yttrande 
skickat  

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

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

2020-02-18 – Svar på 
klagomålet skickas 

Skolinspektionen 2020:1733 - Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 

2020-02-27 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2020-03-25 – yttrande inskickat 

2020-11-24 – Beslut om 
föreläggande – svar senast den 
19 februari 2021  

2020-10-27 – Komplettering 
inskickad  
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Forshällaskolan i Uddevalla kommun (BUN 
2020/00315) 

2020-05-04 – Begäran om 
komplettering svar senast 14 
maj 
2020-05-12 – Komplettering 
inskickad 
2020-10-16 Begäran om 
komplettering

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 2020:1491 Beslut att 
överlämna anmälan mot Västerskolan till 
Uddevalla kommun (BUN 2020/00373) 
 

2020-03-12 – Beslut att 
överlämna anmälan mot 
Västerskolan till Uddevalla 
kommun - Svar senast 4 maj 
2020-05-04 svar inskickat 
2020-05-06 – Begäran om 
komplettering

2020-05-14 – Beslut att ärendet 
avslutas  

2020-05-12 – Komplettering 
inskickad 

Skolinspektionen 2020:2629 - Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Västerskolan i Uddevalla kommun (BUN 
2020/00455)

2020-04-02 – Begäran om 
yttrande – svar senast den 15 
april – anstånd till 24 april 
2020-04-29 Svar skickat

2020-11-23 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-11-02 – Svar Inskickat  
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2020-06-08 – Begäran om 
komplettering 
2020-06-17 – Komplettering 
inskickad 
2020-09-07 – Beslut att 
förelägga Uddevalla kommun att 
vidta åtgärder

Skolinspektionens beslut 2020:3476 att inte 
ändra beslutat att lämna över ärende till 
Diskrimineringsombudsmannen 2020:2733 
(BUN 2020/00559)

 2020-04-24 – Beslut inkommit   

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

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

2020-05-20 – Yttrande inskickad 

Skolinspektionen 2020:4195 Beslut att 
överlämna anmälan avseende Norgårdens 
förskola till Uddevalla kommun (BUN 
2020/00772) 

2020-06-04 - Beslut att 
överlämna anmälan till 
Uddevalla kommun 
2020-08-11 – Svar skickat till 
anmälare och till 
Skolinspektionen

2020-09-08 – Uppföljning av 
Skolinspektionens beslut att 
avsluta ärendet  

2020-09-07 – Svar till 
Vårdnadshavare med anledning 
av mottagna synpunkter  
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2020-08-26 - Vårdnadshavarnas 
synpunkter på huvudmannens 
yttrande

Skolinspektionen - Beslut att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun 
(luciafirande) (BUN 2020/000838) 

2020-06-24 – Beslut att 
överlämna anmälan till 
Uddevalla kommun - Svar 
senast 18 september 

2020-09-21 – Uppföljning av 
Skolinspektionens beslut  

2020-09-18 – Svar inskickat  

Skolinspektionen 2020:5821 Beslut att lämna 
över anmälan mot Dalabergs förskola till 
Uddevalla kommun (BUN 2020/00992)

2020-09-07 Beslut att lämnas 
över anmälan till Uddevalla 
kommun

2020-11-27 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-10-09 – Svar inskickat  

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  

2020-10-12 – Svar skickat  

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

 2020-10-26 – Begäran om 
yttrande senast 13 november  

2020-11-27 – Yttrande skickas  

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  

2020-11-16 – Yttrande skickas  
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Barn och elevombudet enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Barn och elevombudet 2019:10098 - Begäran 
om yttrande till anmälan om kränkande 
behandling vid Dalabergsskolan i Uddevalla 
kommun (BUN 2020/00170) 

2020-01-29 – Begäran om 
yttrande inkommen 
2020-02-11 Svar skickas   
2020-02-28 – begäran om 
komplettering 
2020-03-04 – komplettering 
skickas 
2020-04-07 beslut om 
föreläggande – Svar senast 31 
augusti  

2020-10-20 – Uppföljning av 
beslut  

2020-08-24 – Svar på 
föreläggande inskickat  

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

2020-11-06 – Begäran om 
komplettering senast 18 
november  

2020-11-17 – Kompletterande 
svar skickas  
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2020-07-15 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 30 
oktober 
2020-10-30 Svar skickas

Barn och elevombudet 2020:4127 Anmälan 
gällande Sommarhemsskolan 7-9 (BUN 
2020/00795) 

2020-06-10 – Anmälan gällande 
Sommarhemsskolan 7-9 
2020-06-22 – Tjänsteanteckning 
från BEO

2020-09-14 – Beslut från BEO 2020-06-29 – Svar skickas  

Barn- och elevombudet 2020:4363 Anmälan 
om kränkande behandling vid 
Sommarhemsskolan F-6 i Uddevalla kommun 
(BUN 2020/00804) 

2020-06-11 – Begäran om 
yttrande  
2020-08-26 Anmälarens 
synpunkter på huvudmannens 
svar

2020-09-30 – BEO beslut att 
avsluta ärendet 

2020-06-26 – Svar inskickat 

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  

2020-11-16 – Yttrande skickas  

Skolinspektionens granskning av 
gymnasieskolors distansundervisning FT 
programmet (BUN 2020/00520) 

2020-04-29 Tjänsteanteckning 
efter intervju 
2020-04-21 Informationsbrev 

2020-05-06 – Återkoppling efter 
Skolinspektionens granskning av 
gymnasieskolans 
distansundervisning 
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Pågående ärenden – myndigheter 2019 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:6949 Anmälan 
avseende Sommarhemsskolan F-6 i 
Uddevalla kommun (BUN 2019/01022) 

2019-09-11– Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan avseende 
Sommarhemskolan till 
Uddevalla kommun

2020-04-08 – Beslut att avsluta 
ärendet 

2019-09-24 – Svar skickas till 
anmälare samt till 
Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:6534 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Forshällaskolan (BUN 2019/01032) 

2019-09-12 – Begäran om 
yttrande med anledning av 
anmälan avseende 
Forshällaskolan

2020-03-30 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2019-10-01 – Yttrande med BJ 
skickas till Skolinspektionen  

 
 

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
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Skolinspektionen 2019:8429 Beslut att 
överlämna anmälan mot Parkens förskola till 
Uddevalla kommun (BUN 2019/01171)

2019-10-23 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun 

2020-01-21 – Uppföljning av 
Skolinspektionens beslut – 
ärendet avslutas  

2019-12-05 – Yttrande med BJ 
skickas till anmälare och 
Skolinspektionen  

Skolinspektionen 2019:8616 Beslut att 
överlämna anmälan mot Ljungskileskolan 4-6 
till Uddevalla kommun (BUN 2019/01237) 

2019-11-26 – Beslut från 
Skolinspektionen att överlämna 
anmälan till Uddevalla kommun 
2019-12-13 – Yttrande med BJ 
skickas till anmälare och 
Skolinspektionen 
2020-01-15 – Begäran om 
komplettering

2020-03-25 – Beslut att avsluta 
ärendet  

2020-01-20 – Komplettering 
inskickad  

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

Övriga myndigheter  
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

       
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 175 Dnr BUN 2020/00015  4 

Information - Ordförande 2020-12-14 

 

1. Ordförande informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-11-19 Dnr BUN 2020/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Information - Ordförande 2020-12-14 

 

1. Ordförande informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 
 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 
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2020-11-11 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfällig stängning grundsärskolans fritidshem 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. 

 

Vid grundsärskolans fritidshem har den situationen inträffat att en så stor andel av 

personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva 

verksamhet. Omedelbara åtgärder behöver därför vidtas utifrån rådande förhållanden 

samt för att minska smittspridning. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med 

smittskyddsläkare.  

 

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid grundsärskolans 

fritidshem hålls fritidshemmen helt stängda från och med torsdagen den 12 november 

2020 till och med tisdagen den 17 november 2020. 

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 

 

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor grundsärskola  

 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 
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2020-11-11 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfällig stängning av verksamhet för elever i åk 4-6 vid 

Forshällaskolan  

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. 

 

Vid Forshällaskolan åk 4-6 har den situationen inträffat att en så stor andel av 

personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva 

verksamhet. Omedelbara åtgärder behöver därför vidtas utifrån rådande förhållanden 

samt för att minska smittspridningen. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med 

smittskyddsläkare.      

 

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridningen vid Forshällaskolan 

kan elever i årskurserna 4-6 inte erbjudas verksamhet i skolans lokaler vilket innebär att 

eleverna ska stanna hemma från och med torsdagen den 12 november 2020 till och med 

måndagen den 16 november 2020. 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 

 

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola   

Grundskolekontoret  

Rektor Forshällaskolan   

 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 
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2020-11-16 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Förlängning av beslut daterat 2020-11-11 om tillfällig stängning 

av verksamhet för elever i åk 4-6 vid Forshällaskolan enligt 

barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 § 158 

Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och 

utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober att ge ordförande delegation att fatta 

beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

På grund av att en stor andel av personalen på Forshällaskolan åk 4-6 var frånvarande 

med anledning av Coronaviruset och för att minska smittspridningen fattade Barn och 

utbildningsnämndens ordförande 2020-11-11 beslutet att elever i årskurserna 4-6 inte 

erbjuds verksamhet i skolans lokaler och att eleverna skulle stanna hemma från och med 

torsdagen den 12 november 2020 till och med måndagen den 16 november 2020. 

 

Då situationen fortsatt är svår på skolan behöver beslutet förlängas till måndagen den 23 

november. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med smittskyddsläkare.      

 

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridningen vid Forshällaskolan 

kan elever i årskurserna 4-6 inte erbjudas verksamhet i skolans lokaler vilket innebär att 

eleverna ska stanna hemma från och med tisdagen den 17 november 2020 till och med 

måndagen den 23 november 2020. 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola   

Grundskolekontoret  

Rektor Forshällaskolan   
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Barn och utbildning 
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2020-11-16 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfällig stängning av fritidshemmet på Bokenäs skola 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. 

 

Vid fritidshemmet på Bokenäs skola har den situationen inträffat att en så stor andel av 

personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva 

verksamhet. Omedelbara åtgärder behöver därför vidtas utifrån rådande förhållanden 

samt för att minska smittspridning. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med 

smittskyddsläkare.  

 

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid fritidshemmet på 

Bokenäs skolan hålls fritidshemmet helt stängt från och med tisdagen den 17 november 

2020 till och med måndagen den 23 november 2020. 

 

Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och 

allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 

 

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor Bokenäs skola  

 

 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfällig stängning av Forshällaskolans fritidshem 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. 

 

Vid Forshällaskolans fritidshem har den situationen inträffat att en så stor andel av 

personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva 

verksamhet. Omedelbara åtgärder behöver därför vidtas utifrån rådande förhållanden 

samt för att minska smittspridning. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med 

smittskyddsläkare.  

 

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Forshällaskolans 

fritidshem hålls fritidshemmet helt stängt från och med tisdagen den 17 november 2020 

till och med måndagen den 23 november 2020. 

 

Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och 

allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 

 

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor Forshällaskolan  
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Barn och utbildning 
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfällig stängning av verksamhet vid Ljungskileskolan 4-6 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. 

 

Vid Ljungskileskolan 4-6 har den situationen inträffat att en så stor andel av personalen 

är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamhet. 

Omedelbara åtgärder behöver därför vidtas utifrån rådande förhållanden samt för att 

minska smittspridningen. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med 

smittskyddsläkare.      

 

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridningen vid 

Ljungskileskolan 4-6 kan elever inte erbjudas verksamhet i skolans lokaler vilket 

innebär att eleverna ska stanna hemma från och med tisdagen den 17 november 2020 till 

och med måndagen den 23 november 2020. 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 

 

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola   

Grundskolekontoret  

Rektor Ljungskileskolan 4-6  
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Barn och utbildning 
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfällig stängning av Ljungskileskolan F-3 fritidshem 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. 

 

Vid Ljungskileskolan F-3 fritidshem har den situationen inträffat att en så stor andel av 

personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva 

verksamhet. Omedelbara åtgärder behöver därför vidtas utifrån rådande förhållanden 

samt för att minska smittspridning. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med 

smittskyddsläkare.  

 

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Ljungskileskolan 

F-3 fritidshem hålls fritidshemmet helt stängt från och med tisdagen den 17 november 

2020 till och med måndagen den 23 november 2020. 

 

Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och 

allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 

 

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor Ljungskileskolan F-3  
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Barn och utbildning 
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfällig stängning av Ljungskileskolan 4-6 fritidshem 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. 

 

Vid Ljungskileskolan 4-6 fritidshem har den situationen inträffat att en så stor andel av 

personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva 

verksamhet. Omedelbara åtgärder behöver därför vidtas utifrån rådande förhållanden 

samt för att minska smittspridning. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med 

smittskyddsläkare.  

 

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Ljungskileskolan 

4-6 fritidshem hålls fritidshemmet helt stängt från och med tisdagen den 17 november 

2020 till och med måndagen den 23 november 2020. 

 

Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och 

allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

 

 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 

 

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor Ljungskileskolan 4-6  
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

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 åk 1 och åk 3 vid Uddevalla 

gymnasieskola  

Bakgrund 

Riksdag och regering har sedan tidigare fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med 

anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer.  

 

Statsrådet Anna Ekström har den 18 november 2020 lämnat förslag på nya 

bestämmelser i förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 

spridning av smitta. Enligt statsrådet ska regeringen fatta beslut i ärendet den 19 

november 2020.  

 

Av statsrådets information framgår följande: Nya bestämmelser införs i förordningen 

(2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. 

Bestämmelserna, som endast gäller gymnasieskolan, träder i kraft den 23 november 

2020 och kan tillämpas fram till och med den 20 juni 2021.  

 

Förordningen ger huvudmän möjlighet att under vissa förutsättningar göra undantag 

från skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och för-

läggning. Syftet är att ge huvudmän förutsättningar att säkra elevers rätt till utbildning 

trots pandemin.  

 

Som skäl till undantagen anges i förordningen att huvudmannen kan hänvisa till att 

antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för 

att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från 

Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.  

 

Bestämmelserna gör det möjligt att kombinera närundervisning med fjärr- eller 

distansundervisning. 

 

Från regeringens sida påtalas följande: 

 Huvudmannen måste först ha konstaterat att åtgärder inom ramen för det 

ordinarie regelverket är otillräckliga innan undantag får göras.  

 Det är huvudmannens och rektorns ansvar att organisera verksamheten så att 

arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.  

 Huvudmannen bör överväga om det är lämpligt att bedriva fjärr- eller distans-

undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 
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2020-11-19 Dnr BUN 2020/01114 

 

 

 

En ökad smittspridning sker i samhället just nu och Folkhälsomyndigheten har utfärdat 

nya rekommendationer. Smittspridningen ökar även inom kommunen och regionen. För 

att först och främst minska trängseln i lokalerna vid gymnasieskolan finns det anledning 

att införa tillfälliga verksamhetsförändringar vid Uddevalla gymnasieskola. 

Förändringarna kommer även att bidra till att trängseln i kollektivtrafiken minskar.  

 

Beslut har tidigare fattats om att låta elever i årskurs 2 få sin undervisning distans-

förlagd. Dessa elever återgår inom kort till skolförlagd verksamhet. Den bedömning 

som görs nu av huvudmannen, tillsammans med smittskyddsläkare, är att det finns 

behov att låta ett ännu större antal elever ha sin undervisning distansförlagd. Tidigare 

åtgärder bedöms otillräckliga. Den elevgrupp som då kommer att omfattas är elever i 

årskurs 1 och årskurs 3, med vissa undantag.  

 

För att få önskad effekt bedöms att det krävs att förändringen ska gälla fram till dess att 

terminen avslutas i samband med jullovet. Rektor ska ges möjlighet att fatta beslut om 

undantag då det finns särskilda skäl för elever på individnivå att få sin utbildning 

skolförlagd. Beslutet ska inte omfatta elever vid gymnasiesärskolan och IM. 

 

Beslut 

Under förutsättning att beslut fattas av regeringen, såsom Anna Ekström meddelat den 

18 november 2020, vad gäller ändrade bestämmelser i förordningen (2020:115) om 

utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta fattas följande 

beslut: 

 

Elever i årskurs 3 (nationella program) i Uddevalla gymnasieskola övergår från skol-

förlagd undervisning till distansundervisning från och med måndagen den 23 november 

2020 till och med fredagen den 18 december 2020.   

 

Elever i årskurs 1 (nationella program) i Uddevalla gymnasieskola övergår från skol-

förlagd undervisning till distansundervisning från och med torsdagen den 26 november 

2020 till och med fredagen den 18 december 2020.  

 

Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet berörs inte av beslutet.  

 

Rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns särskilda 

skäl för elever i årskurs 1 eller i årskurs 3 att delta i skolförlagd undervisning.  

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
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Expedieras till 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola  

Gymnasiekontoret  

Berörda rektorer 
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Förlängning av beslut om tillfällig distansundervisning för 

Uddevalla Vuxenutbildning enligt barn och utbildnings-

nämndens beslut 2020-10-22 § 158 Delegation till ordförande 

att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med 

anledningen av pandemin 

Bakgrund  
Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer och Folkhälso-

myndigheten har utfärdat rekommendationer.  

 

Den 3 november 2020 beslutade barn och utbildningsnämndens ordförande på 

rubricerad delegation om distansundervisning inom vissa utbildningar vid Uddevalla 

vuxenutbildning. Smittspridningen fortsätter att öka i samhället och det finns därför 

anledning att förlänga dessa tillfälliga verksamhetsförändringar vid verksamheten för att 

minska trängseln i lokalerna så spridningen av Covid-19 kan hindras.  

 

Beslut  
Från och med onsdagen den 25 november 2020 till och med fredagen den 18 december 

2020 gäller följande för Uddevalla vuxenutbildning:  

 

Inom vissa utbildningar sker undervisningen på distans. Av bilaga framgår vilka 

utbildningar som fortsatt genomförs via distans och vilka som är skolförlagda samt hur 

de ska organiseras. 

 

 

 
Roger Ekeroos (M)  

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
Expedieras till  
Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning  
Uddevalla vuxenutbildning  
Berörda rektorer  
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Uddevalla Vuxenulbildnmu 

Vuxenutbildningens handlingsplan med anledning av Corona-viruset 

Gemensamt för verksamhetschef, enhetschefer och rektorer 
Uppdraget är att glesa ut elevnärvaron på VUX för att minska smittspridningen. 

Sammanfattning 
Personalen genomför allt för- och efterarbete på distans liksom samtliga möten och handledning. 
Grupperna delas och undervisningen organiseras så att grupperna är små. De elever som inte deltar i 
på platsundervisning deltar via Meet eller Teams. APL o Lia fortgår enligt planering. Prov, 
laborationer, stöd, prövningar och tentamina genomförs på plats på VUX men med avstånd. Cafeet 
hålls stängt och administrativ personal arbetar hemifrån i syfte att inte sitta trångt på kontoret. 

Inga elever på plats på VUX 2020-11-04 
Verksamhetschefen på VUX föreslår följande ändringar from 2020-11-05 

Undervisning 

RO 1 
Undervisning 
YH Stöd pedagog - distansförläggs förutom LIA, som genomförs om arbetsgivaren godkänner det 
YH Skräddarna - undervisning på plats med en grupp i taget. LIA genomförs i den mån företagen tar 
emot 
YH Marin är en distansutbildning. LIA genomförs i den mån företagen tar emot 
YH Affärsutvecklare besöksnäringen - distansförläggs, men vissa praktiska moment och prov förläggs 
på plats men då ska det tas in så att det går att hålla avstånd. LIA genomförs i den mån företagen tar 
emot 
YH E-commerce - distansförläggs, men vissa praktiska moment och prov förläggs på plats men då ska 
det tas in så att det går att hålla avstånd. LIA genomförs i den mån företagen tar emot 
Där vi är satelitort för andras utbildningar undersöker vi om de kan sända direkt till de studerande; i 
annat fall får de vara på plats och vi ser till att de kan hålla avstånd 
se, Studiecentrum - bokade Meets-möten 
SYV Vux - bokade Meets-möten, endast ta in elever när sdokument skall skrivas på 
SYV gy och grund är på plats i dialog med ve 

Personal 
Resande medarbetare ska så långt det är möjligt jobba hemifrån. 
Arbetsplatserna bedöms vara eorona-anpassade förutom hos SYV som i ett rullande schema turas 
om att jobba hemifrån. 

Barn och utbildning 

Vuxenutbildningen 

Postadress 

451 81 Uddevalla 

Besöksadress 

Kaserngården l A 

Epost Telefon (växel) 

vuxenutbildningen@uddevalla.se 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 
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R02 
Undervisning 

Merparten av de teoretiska gymnasiala kurserna genomförs på distans förutom prov och 
laborationer. Detta genomförs på plats i mindre grupper. I de fall där undervisning bedrivs på plats 
på VUX kommer grupperna att delas upp i små grupper och eleverna vara på plats varannan gång och 
övriga gånger deltar de via Meet. Samtliga grupper på grundläggande nivå och Restaurant och 
storhushåll har undervisning på plats men eleverna delas in i mindre grupper. 

Personal 

Allt för- och efterarbete genomförs på distans, all handledning, APT, andra möten och handledning 
genomförs på Meet eller teams. 

R03 
Undervisning 

Svets fortgå som nu. 
Fastighetsskötsel genomförs på plast med max 6 elever samt lärare i verkstaden. Dessutom delas 
gruppen i två delar så att gruppstorleken på plats är maximalt 8 elever. Behov av utlåning av CB, 
Chrome Books finns. 
Rengöringsservice går ut på APL denna vecka i övrigt delas eleverna in mindre grupper- behov av 
utlånad CB. lntrogruppens arbete fortsätter som vanligt medan Öppna förskolans sfi -undervisning 
ställs in. 
Grupperna inom Sfi studieväg 1 får minskad undervisningstid från 180 till 90 minuter per dag och 
grupperna kommer att börja vid olika tillfällen för att undvika trängsel. 
Eleverna går direkt in i öppna klassrum när lektionerna skall starta, inga rester finns och eleverna går 
ut direkt efter lektionen slut. Vid sjukdom ställs lektionen in första dagen om det inte går att lösa på 
ett enkelt sätt 
Inom Studieväg 3 kommer en ökad andel distansstudier att genomförs. Det finns ett behov av att få 
låna CB. 

Personal 

All planering och efterarbete som kan göras hemifrån, ska göras hemifrån 
Alla typer av möten skall genomföras liksom APT ska göras via Meet 

R04 
Undervisning 

Sfi 

Elever: På plats 90 min/dag med 5-8 elever. 
Personal: All planering för- och efterarbete på distans. 
-1-tandtedrrirrg skerp-ch:trst·.,....,,----------------------------- 

Barn och utbildning 

Vuxenutbildningen· 

Postadress 

451 81 Uddevalla 

Besöksadress 

Kaserngården l A 

Epos! Telefon (växel) 

vuxenutbildningen@uddevalla.se 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 
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Digitala möte internt och externt. 
Vid sjukdom ställs lektionen in första dagen. 

Servicepersonal förskolan 
Elever: Teori med 5 - 8 elever på plats. 
APL fortsätter som vanligt tills förskolan säger nej att ta emot. 
Personal: All planering för- och efterarbete på distans. 
Digitala möte internt och externt 
Handledning sker på distans. 

Yrkesförare lastbil 
Fortsätter med praktiska moment. 
Teorilektioner med 5 - 8 elever på plats, övriga kan delta via MEET 
APL fortsätter på de företag som tar emot. 
Personal: All planering för- och efterarbete på distans. 
Digitala möte internt och externt 
Handledning sker på distans. 

Yrkesförare buss 
Teorilektioner med 5--8 elever på plats, övriga deltar via MEET. 
Fortsätter med praktiska moment. 
Personal: All planering för- och efterarbete på distans. 
Digitala möte internt och externt 
Vid sjukdom ställs lektionen in. 
Handledning sker på distans. 

ROS 
Tydliga förhållningsregler som baseras på Folkhälsomyndighetens riktlinjer finns som ska gås igenom 
med elever och studerande återigen. 

Undervisning 

Alla yrkesutbildningar lägger teori/delar av teori på distans medan praktiska moment genomförs på 
plats i grupper om max 8 elever. Samverkan mellan grupper och arbetslag görs. Elever i behov av 
stöd kallas in vid behov i mindre grupper alternativt 1 lärare och 1 elev. 

Prov sker på plats och lärarna kommer att skapa förutsättningar för att hålla avstånd, om de inte 
med fördel kan genomföras digitalt, på distans. APL genomförs som planerat tills andra riktlinjer 
kommer från arbetsgivaren. Däremot görs APL besök digitalt liksom all handledning. 

Personal 

--\fisir-erbjttd-s--för-aH--pers-on-a-l-som-önskar-ha-dett-a+prakt+s-ka-momen-t-med--elevem1..,.._ _ 

Barn och utbildning 

Vuxenutbildningen 

Postadress 

45 l 81 Uddevalla 

Besöksadress 

Kaserngården l A 

Epost Telefon (växel) 

vuxenutbildningen@uddevalla.se 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 
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• All planeringstid sker på distans för att minska trängsel i arbetsrummen 
Alla möten för personal genomförs digitalt. 

ADM 

Receptionen är öppen mellan 8:00-12:00, kaserngården 1 A och ytterdörren är öppen mellan 8:00- 
12:00, ringklocka finns i trapphus till receptionen. 
Posten och städ fortgår som vanligt 
Prövning, tentamen begränsas max 5 p/tillfälle 
Handläggare, administratörer arbetar halva tiden på plats och deras schema läggs på inblicken, 
telefon och mail sköts som vanligt medan vaktmästare/ tekniker jobbar på plats. 
Alla möten skall ske digitalt interna/externa så långt som det är möjligt. 
Bokhantering sker i samråd med undervisande lärare och bibliotek gäller främst grundelever. 
Hantering av datorer sköts av tekniker i samråd med bibliotek och reception 
Cafe håller stängt, men personalen är på plats om inget annat överenskommit 

Ulf Larsson 
verksamhetschef 

Barn och utbildning 

Vuxenutbildningen 

Postadress 

451 81 Uddevalla 

Besöksadress 

Kaserngården l A 

Epos! Telefon (växel) 

vuxenutbildningen@uddevalla.se 0522-69 60 00 

www.uddevalla.se 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-11-23 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Förlängning av beslut daterat 2020-11-16 om tillfällig stängning 

av verksamhet vid Ljungskileskolan 4-6 enligt barn och 

utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 § 158 Delegation till 

ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhets-

förändringar med anledning av pandemin 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och 

utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober att ge ordförande delegation att fatta 

beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

På grund av att en stor andel av personalen på Ljungskileskolan 4-6 var frånvarande 

med anledning av Coronaviruset och för att minska smittspridningen fattade Barn och 

utbildningsnämndens ordförande 2020-11-16 beslutet att elever i Ljungskileskolan 4-6 

inte erbjuds verksamhet i skolans lokaler och att eleverna skulle stanna hemma från och 

med tisdagen den 17 november 2020 till och med måndagen den 23 november 2020. 

 

Då situationen fortsatt är svår på skolan behöver beslutet förlängas till torsdagen den 26 

november 2020. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med smittskyddet.      

 

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridningen vid Ljungskile-

skolan 4-6 kan eleverna inte erbjudas verksamhet i skolans lokaler vilket innebär att 

eleverna ska stanna hemma från och med tisdagen den 24 november 2020 till och med 

torsdagen den 26 november 2020. 

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola   

Grundskolekontoret  

Rektor Ljungskileskolan 4-6   

 

 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-11-23 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfälligt begränsat öppethållande för Ljungskileskolan F-3 

fritidshem 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och 

utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober att ge ordförande delegation att fatta 

beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

På grund av att en stor andel av personalen på Ljungskileskolan F-3 fritidshem var 

frånvarande med anledning av Coronaviruset och för att minska smittspridningen 

fattade Barn och utbildningsnämndens ordförande 2020-11-16 beslutet att stänga 

fritidshemmet till och med måndagen den 23 november.  

 

Fritidshemmet vid Ljungskileskolan F-3 öppnar igen på tisdag den 24 november men 

med begränsat öppethållande till och med torsdagen den 26 november. Dialog kring 

situationen och åtgärderna förs med smittskyddet.  

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Ljungskileskolan 

F-3 fritidshem har fritidshemmet stängt innan skoldagen börjar men har öppet från 

skoldagens slut till klockan 17:00.  

 

Det begränsade öppethållandet gäller från och med tisdagen den 24 november 2020 till 

och med torsdagen den 26 november 2020.  

 

Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och 

allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor Ljungskileskolan F-3  
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Barn och utbildning 
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2020-11-24 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfälligt begränsat öppethållande för Ljungskileskolan 4-6 

fritidshem 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildnings-

nämnden beslutade den 22 oktober att ge ordförande delegation att fatta beslut om 

tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

På grund av att en stor andel av personalen på Ljungskileskolan 4-6 fritidshem var 

frånvarande med anledning av Coronaviruset och för att minska smittspridningen 

fattade Barn och utbildningsnämndens ordförande 2020-11-16 beslutet att stänga 

fritidshemmet till och med måndagen den 23 november.  

 

Fritidshemmet vid Ljungskileskolan 4-6 öppnar igen på tisdag den 24 november men 

med begränsat öppethållande till och med torsdagen den 26 november. Dialog kring 

situationen och åtgärderna förs med smittskyddet.  

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Ljungskileskolan 

4-6 fritidshem har fritidshemmet stängt innan skoldagen börjar men har öppet från 

skoldagens slut till klockan 17:00.  

 

Det begränsade öppethållandet gäller från och med tisdagen den 24 november 2020 till 

och med torsdagen den 26 november 2020.  

 

Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och 

allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor Ljungskileskolan 4-6  
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1(1) 

2020-11-23 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin - 

Tillfälligt begränsat öppethållande för Forshällaskolans 

fritidshem 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och 

utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober att ge ordförande delegation att fatta 

beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

På grund av att en stor andel av personalen på Forshällaskolans fritidshem var 

frånvarande med anledning av Coronaviruset och för att minska smittspridningen 

fattade Barn och utbildningsnämndens ordförande 2020-11-16 beslutet att stänga 

fritidshemmet till och med måndagen den 23 november.  

 

Fritidshemmet vid Forshällaskolan öppnar igen på tisdag den 24 november men med 

begränsat öppethållande till och med fredagen den 27 november. Dialog kring 

situationen och åtgärderna förs med smittskyddet.  

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Forshällaskolans 

fritidshem har fritidshemmet stängt innan skoldagen börjar men har öppet från 

skoldagens slut till klockan 17:00.  

Det begränsade öppethållandet gäller från och med tisdagen den 24 november till och 

med fredagen den 27 november.  

 

Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och 

allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor Forshällaskolan  
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

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 åk 2 vid Uddevalla 

gymnasieskola 

Bakgrund 

Den 3 december 2020 har Folkhälsomyndigheten lämnat en rekommendation som inne-

bär att gymnasieskolan från och med måndag den 7 december 2020 till och med den 6 

januari 2021 övergår till fjärr- eller distansundervisning. Anledningen är att Folkhälso-

myndigheten bedömer att detta skulle bidra till den bromsande effekt som nu behövs för 

att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. 

 

Regeringen har vid pressträff uttalat att rekommendationen bör följas av huvudmännen 

för gymnasieskolor.  

 

Beslutet från Regeringen medger att elever i gymnasieskolan ska kunna utföra praktiska 

moment som inte kan skjutas upp samt nationella prov eller andra examinationer som 

inte går att genomföra på distans. Elever på introduktionsprogrammen, inklusive språk-

introduktion, gymnasiesärskolan och elever som i övrigt är sårbara vid distansunder-

visning undantas från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Beslut 

Med hänvisning till Regeringens beslut om rekommendation om tidsbegränsad 

övergång till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan fattas följande beslut: 

 

Elever i årskurs 2 (nationella program) vid Uddevalla gymnasieskola övergår från 

skolförlagd undervisning till distansundervisning från och med måndagen den 7 

december 2020 till och med onsdagen den 6 januari 2021.   

 

Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet, inklusive språkintroduktion, berörs 

inte av beslutet.  

 

Rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns särskilda 

skäl för elever i årskurs 2 att delta i skolförlagd undervisning.  

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
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Expedieras till 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola  

Gymnasiekontoret  

Berörda rektorer 
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2020-12-03 Dnr: BUN 2020/01114 

 

Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Förlängning av 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 åk 1 och åk 3 vid Uddevalla 

gymnasieskola 

Bakgrund 

Den 3 december 2020 har Folkhälsomyndigheten lämnat en rekommendation som inne-

bär att gymnasieskolan från och med måndag den 7 december 2020 till och med den 6 

januari 2021 övergår till fjärr- eller distansundervisning. Anledningen är att Folkhälso-

myndigheten bedömer att detta skulle bidra till den bromsande effekt som nu behövs för 

att minska smittspridningen av covid-19 i samhället. 

 

Regeringen har vid pressträff uttalat att rekommendationen bör följas av huvudmännen 

för gymnasieskolor.  

 

Beslutet från Regeringen medger att elever i gymnasieskolan ska kunna utföra praktiska 

moment som inte kan skjutas upp samt nationella prov eller andra examinationer som 

inte går att genomföra på distans. Elever på introduktionsprogrammen, inklusive språk-

introduktion, gymnasiesärskolan och elever som i övrigt är sårbara vid distansunder-

visning undantas från Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

 

Barn och utbildningsnämnden har sedan tidigare fattat beslut om att låta elever i 

årskurserna 1 och 3 få sin undervisning distansförlagd fram till dess att terminen 

avslutas i samband med jullovet den 18 december 2020. Med anledning av regeringens 

beslut den 3 december 2020 finns det anledning att förlänga beslutet.  

Beslut 

Med hänvisning till Regeringens beslut om rekommendation om tidsbegränsad 

övergång till fjärr- eller distansundervisning i gymnasieskolan fattas följande beslut: 

 

Beslutet om distansundervisning för elever i årskurs 3 (nationella program) i Uddevalla 

gymnasieskola förlängs från och med den 19 december till 2020 till och med den 6 

januari 2021.   

 

Beslutet om distansundervisning för elever i årskurs 1 (nationella program) i Uddevalla 

gymnasieskola förlängs från och med den 19 december till 2020 till och med den 6 

januari 2021.   

 



 
 

Delegationsbeslut 
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-12-03 Dnr BUN 2020/01114 

 

 

Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet, inklusive språkintroduktion, berörs 

inte av beslutet.  

 

Rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns särskilda 

skäl för elever i årskurs 1 eller i årskurs 3 att delta i skolförlagd undervisning.  

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 
 

Expedieras till 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola  

Gymnasiekontoret  

Berörda rektorer 
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin –  

Tillfälligt stängning av verksamheten vid Hovhultskolan åk 4-6 

samt begränsat öppethållande för Hovhultskolans fritidshem 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och 

utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att 

fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

Vid Hovhultskolan F-6 har den situationen inträffat att en så stor andel av personalen är 

frånvarande med anledning av coronaviruset att omedelbara åtgärder behöver vidtas 

utifrån rådande förhållanden samt för att minska smittspridning. Dialog kring 

situationen och åtgärderna förs med smittskyddsläkare.  

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Hovhultskolan 

samt vid Hovhultskolans fritidshem beslutas följande: 

 

Från och med tisdagen den 8 december 2020 till och med tisdagen den 15 december 

2020 bedrivs undervisningen i årskurs 4-6 på distans.  

 

Under samma period har Hovhultskolans fritidshem begränsat öppethållande vilket 

innebär att morgonfritids hålls stängt och att fritidshemmet är öppet från skoldagens slut 

till kl. 16:30. 

 

Matsalen hålls öppen för de eleverna i årskurs 4-6 som vill äta lunch på skolan.  

 

Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och 

allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor Hovhultskolan  
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Barn och utbildning 

 

 
Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 60 00 
Fax 

0522-69 70 94 

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

 
 

Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut 2020-10-22 

§ 158 Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga 

verksamhetsförändringar med anledning av pandemin –  

Tillfällig stängning av verksamheten vid Källdalsskolans 

grundsärskola, fritidshem och förskoleklassverksamheten vid 

enheten Kajen 

Bakgrund 

Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av 

pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och 

utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att 

fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. 

 

Vid Källdalsskolans grundsärskola, grundsärskolans fritidshem och dess förskoleklass-

verksamhet Kajen har den situationen inträffat att en så stor andel av personalen är 

frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamhet. 

Omedelbara åtgärder behöver därför vidtas utifrån rådande förhållanden samt för att 

minska smittspridning. Dialog kring situationen och åtgärderna förs med smittskydds-

läkare.  

 

Beslut 

På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Källdalsskolans 

grundsärskola, grundsärskolans fritidshem samt vid förskoleklassverksamheten Kajen 

hålls verksamheterna helt stängda från och med måndagen den 7 december 2020 till och 

med torsdagen den 10 december 2020. 

 

Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och 

allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

 

Roger Ekeroos (M) 

Ordförande barn och utbildningsnämnden  

Uddevalla kommun  

 

 
Expedieras till 

Verksamhetschef grundskola  

Grundskolekontoret  

Rektor Källdalsskolans grundsärskola  



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr BUN 2020/00018  5 

Verksamhetsplan 2021-2023 Barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Utifrån Uddevalla kommuns process för ekonomi- och verksamhetsplanering samt 

kommunfullmäktigesbeslut om flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 har 

förvaltningen skrivit fram verksamhetsplan för samma tidsperiod. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-11-19 med bilaga.      

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2021-2023  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-11-19 Dnr BUN 2020/00018 

  

 

Handläggare 

Planeringschef Anna Kern 

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

 

Verksamhetsplan 2021-2023 Barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Utifrån Uddevalla kommuns process för ekonomi- och verksamhetsplanering samt 

kommunfullmäktigesbeslut om flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 har 

förvaltningen skrivit fram verksamhetsplan för samma tidsperiod. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-11-19 med bilaga.      

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2021-2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Anna Kern 

Förvaltningschef Planeringschef  

Skickas till 
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1 Del I 

 
1.1  Verksamhetsbeskrivning och organisation 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för att Uddevallas invånare har tillgång till barnomsorg 
och tillhandahåller utbildning. Även genomförandeansvaret för cirka 1300 gymnasieelever från 
närliggande kommuner inom Fyrbodal ingår i nämndens ansvar genom samverkansavtal. De olika 
verksamheterna ska uppmuntra till utveckling och lärande, ge stöd och ha positiva förväntningar 
på varje individ med tydligt fokus på mål, resultat, uppföljning och en god livskvalitet. All 
förskole- och utbildningsverksamhet för barn och ungdomar, även enskild och fristående 
verksamhet, finansieras genom Barn- och utbildningsnämndens budget. Inom vuxenutbildningen 
finns utbildningar som helt eller delvis finansieras med statsbidrag. Statsbidrag för 
skolverksamhet tilldelas kommunen och fördelas sedan via kommunbidraget.  De senaste åren 
har dock flera riktade statsbidrag införts som måste sökas av Barn- och utbildningsförvaltningen.  
Inom vuxenutbildningen finns utbildningar som helt eller delvis finansieras med statsbidrag.
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Förskola och pedagogisk omsorg 
Kommunen erbjuder förskola och pedagogisk omsorg utifrån familjers olika behov. I kommunen 
kan föräldrar välja mellan kommunala och fristående verksamheter som vänder sig till 
åldersgruppen 1–5 år. Fristående pedagogisk omsorg vänder sig till åldersgruppen 1–13 år. Den 
fristående verksamheten är inte en del av nämndens uppdrag, men den står under nämndens 
tillsyn. 

 
Förskoleklass 
Förskoleklass är sedan höstterminen 2018 obligatoriskt inom skolväsendet från det år då 
barnet fyller sex år. Förskoleklassen är lokal- och verksamhetsmässigt organiserad inom 
grundskolan. Förskoleklassen har en egen läroplan. 

 
Grundskola 
Grundskolan utgör det obligatoriska skolväsendet för elever 7–16 år. Inom kommunen finns 
kommunala och fristående grundskolor med delvis olika profiler. Kommunen ansvarar för att 
alla barn och ungdomar, vars hemkommun är Uddevalla, får tillgång till förskoleklass och 
grundskola. 

 
Grundsärskola 
Grundsärskola är en skolform för elever 7–16 år. Målgruppen för grundsärskolan är barn som 
bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en utvecklingsstörning. 
Grundsärskolan ligger under verksamhetschefen för grundskolas ansvar och samorganiseras i 
viss mån med grundskolan. 

 
Fritidshem 
Kommunen ansvarar för tillgång till fritidsverksamhet för barn från 6–12 års ålder. Verksamheten 
är lokal- och verksamhetsintegrerad inom grund- och grundsärskola. Samverkan sker med kultur- 
och fritidsförvaltningen i öppen verksamhet i vissa kommundelar för barn mellan tio och tolv år. 
Även fristående fritidshem finns i kommunen. 

 
Gymnasieskola 
Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar 16–20 år. Den förbereder för 
yrkesverksamhet eller högskolestudier. På senare tid har elevens rätt att välja program och skola 
ökat. I kommunen finns kommunala Uddevalla gymnasieskola och några fristående 
Gymnasieskolor, som tillsammans erbjuder ett stort antal utbildningar. Uddevalla gymnasieskola 
får ca 40 procent av sina elever från andra kommuner, främst inom Fyrbodal. 

 
Gymnasiesärskola 
Målgruppen för gymnasiesärskolan är ungdomar mellan 16–21 år vars skolplikt har upphört, som 
påbörjar utbildningen före utgången av det första kalenderhalvåret det år de fyller 20 år, och som 
inte bedöms ha förutsättningar att nå upp till gymnasieskolans kunskapskrav därför att de har en 
utvecklingsstörning. Gymnasiesärskolan ligger inom verksamhetschefen för gymnasieskolas ansvar 
och är lokalintegrerad i Uddevalla gymnasieskola. Liksom gymnasieskolan tar gymnasiesärskolan 
emot elever från andra kommuner och elever från Uddevalla går i gymnasiesärskola på annan ort. 
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Vuxenutbildning 
Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, 
inklusive yrkesutbildningar, samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildning i svenska för 
invandrare (sfi) ingår som en del i kommunal vuxenutbildning.  

 
Särskild utbildning för vuxna – Särvux 
Särskild utbildning för vuxna, Särvux, ingår i det offentliga skolväsendet och är en frivillig 
skolform. 
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1.2  Nämndens styrkort 
 
Kommunfullmäktige har utifrån flerårsplan 2021–2023 gett Barn- och utbildningsnämnden följande 
uppdrag att genomföra:  

KF-uppdrag till endast Barn- och utbildningsnämnden: 

- Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att vidareutveckla mobila team för 
att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder. 

 
KF-uppdrag till Barn och utbildningsnämnden med flera nämnder: 

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

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

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade 
processer 

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

- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan 
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande 

aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete 
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande 

samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete 
- Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på 

Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete 
- Kommunstyrelsen har utifrån flerårsplan 2021–2023 fått i uppdrag att förstärka och skapa en tydligare organisation 

för säkerhetsarbetet 
 
Barn- och utbildningsnämnden har gett följande uppdrag till förvaltningen att genomföra:  

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

KF ÖS 9 (2020) 
Nämndstrategi ”Åtgärder för förändring 
och förbättring vidtas på alla nivåer i 
organisationer när problem synliggörs 
genom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd 
fattas på rätt nivå.” 

2019-04-30 – 
2022-12-31 

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

KF ÖS 9 (2020) 
Nämndstrategi ”Åtgärder för förändring 
och förbättring vidtas på alla nivåer i 
organisationer när problem synliggörs 
genom det systematiska 
kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd 
fattas på rätt nivå.” 
 
”Uppdraget är formulerat så att det ska 
harmoniera med den gemensamma 
modellen för systematiskt 
kvalitetsarbete.” 

2019-10-01 – 
2022-12-31 

 
  



Verksamhetsplan 2021–2023 med budget 2021 7 ( 
26) 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

   
 

 
Följande del av styrkortet har nämnden valt ut som prioriterat: 
 

Övergripande 
strategier 

Nämndstrategier Politiska uppdrag Mått 

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

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

 

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

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

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

KF: Elever i åk. 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, ska öka 
 
KF: Gymnasieelever 
med examen inom 4 år, 
kommunala skolor, ska 
öka 
 
N: Elevers 
genomsnittliga 
meritvärde/betygspoäng, 
ska öka 
 
N: Elevers trygghet och 
studiero ska öka 

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

 

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

Samtliga nämnder har utifrån 
flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 
utveckla digitala och automatiserade 
processer 

 

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

Barn- och utbildningsnämnden har 
utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i 
uppdrag att rekrytera fler 
lärarassistenter  
OBS detta uppdrag ska avslutas efter 
2020 enligt tidsangivelser i vuv-it! 

N: Behöriga pedagoger 
ska inte minska 

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

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

N: Realiseringsgraden 
utifrån investeringsplan 
ska öka 
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1.3  Ekonomisk översikt 
 
1.3.1  Barn- och utbildningsnämnden 
 
Kommunbidrag och investeringar 

 

 
mkr 

 

 
Budget 2020 

 
Budget fast 

pris 2021 

Budget 
löpande pris 

2021 

 

 
Plan 2022 

 

 
Plan 2023 

Kommunbidrag 1480,2 1479,3 1543,8 1521,7 1529,3 

Investeringar  197 197 131 271 

 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut om flerårsplan för 2021–2023 beslutat om ekonomiska ramar 
för treårsperioden. Barn- och utbildningsnämndens kommunbidrag minskar med –0,9 mkr för 
2021, -23 mkr för 2022 och –15,4 mkr för 2023.  

 
Våren 2020 bedömdes året bli ett år med reellt mindre ekonomiska resurser. Tillkommande 
kostnader för Källdalsskolan, finansiering av måltider för gemensam lösning samt avräkning på 
utfall 2019 gällande demografi gav i realiteten ett effektiviseringskrav på ca 37 mnkr. Dock har de 
budgetmässiga förutsättningarna blivit förbättrade i samband med KF:s beslut i november. Detta 
innebär lindrigare effektiviseringskrav i nämndens verksamheter för 2021. Förvaltningen bedömer 
efter KF:s beslut att effektiviseringarna 2021 motsvarar ca 7 mnkr.  

Fördelningen av kommunbidragsförändringarna för plan 2022 och 2023 är schablonmässigt 
fördelade mellan verksamheterna. 

 
Statsbidragen har fått en allt större betydelse i nämndens ekonomi. Statsbidrag för mindre 
barngrupper och lärarassistenter ger möjligheter att ställa om. Att optimera statsbidragsnivåer är 
nödvändigt. 

 
Barn- och utbildningsnämnden har fått 291 mkr beviljade i investeringsbudget. Fram till 2017 har 
genomförandegraden av investeringsplanens listade objekt varit mycket låg. Detta pekar på att det i 
lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp objekt som inte kunnat 
genomföras enligt den uppgjorda planen. Det är mycket viktigt att den tidplan som 
lokalförsörjningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund för 
investeringsplanen. Detta fordrar ett fortsatt samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen samt 
att nödvändiga prioriteringar beslutas i kommunens politiska ledning. 
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Budget per verksamhetsområde 2021 

 

Mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad 

Förskola 79 478,5 399,5 

Grundskola/Fritidshem 94 866,3 772,3 

Särskola 13 82,3 69,3 

Gymnasieskola 183 391,7 208,7 

Vuxenutbildning 35,0 100,8 65,8 

Gemensam verksamhet 0,5 28,7 28,2 

Summa 404,5 1948,3 1543,8 

*Fördelning intäkter/kostnader är preliminär, justeras i verksamheternas detaljbudgetarbete 
 
Verksamheter med ingående underskott, förändrade externa villkor och effektiviseringsuppdrag har 
ett extra utmanade uppdrag. Den omställning som nämndens verksamheter står inför kräver ett brett 
perspektiv med såväl generella, specifika och fördelningsmässigt avvägda åtgärder, på både lång och 
kort sikt. 

 
Utöver verksamheternas egna effektiviseringar skall alla verksamheter fortsatt gemensamt arbeta 
med att effektivisera utvalda aktiviteter och processer. Se bilaga anslagsbindningsnivåer för 
specificering av respektive åtgärd. 
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2  Del II 
 
2.1  Övergripande omvärldsanalys och utmaningar 
Majoriteten av kommunerna står inför stora utmaningar de kommande åren. De stora utmaningarna 
beror på hög befolkningsutveckling, stora investeringsbehov och svårigheter att rekrytera personal 
med rätt kompetens. Samtidigt ökar intäkterna inte lika mycket som kostnaderna och konjunkturen 
kan förändras. Ytterligare en väsentlig faktor är Covid -19. Effekterna av pandemin på kostnader 
och konjunktur är i nuläget svåra att bedöma. 

 
Välfärdsbehoven ökar för de flesta kommuner som en effekt av demografiska förändringar. Både 
antalet äldre och yngre ökar kraftigt samtidigt som de i arbetsför ålder ökar i mindre omfattning. 
Försörjningskvoten ökar med knappt 20 procent. Genom höga födelsetal och invandring ökar andel 
och antal barn och unga. Utvecklingen i Uddevalla ligger något högre än riksgenomsnittet. 
Ökningstakten i de lägre åldrarna avtar något men ligger kvar på en betydande nivå. Ökningstakten 
i de högre åldrarna (högstadiet och gymnasieskola) beräknas öka med omkring 20 procent inom en 
tioårsperiod. (Källa: Befolkningsprognos Uddevalla 2020). 

 
Den demografiska utvecklingen leder till behov av att rekrytera personal och att arbeta aktivt med 
lokalförsörjningen. Allt fler yngre medborgare innebär att det ställs krav på kommunen att 
tillgodose behovet av fler förskolor och skolor. Denna utveckling kan ses i stora delar av landet där 
inflyttning sker. För att öka genomförandet av investeringar har Uddevalla kommun inlett ett 
samarbete med Hemsö. Detta samarbete riktas främst mot barn- och utbildningsförvaltningens 
behov men också till viss del gentemot socialförvaltningens behov. 

 
Utmaningarna med att rekrytera behöriga lärare blir allt större, vilket märks i Uddevalla. Enligt en 
rapport från Skolverket behöver Sverige ca 189 000 nya lärare fram till år 2033. Examineringstakten 
från landet lärosäten visar på en brist motsvarande 45 000 lärare under tidperioden. (Källa: Prognos 

lärarbehov, Skolverket)  
 
De ökade behoven av välfärd har en kraftig effekt på kommunernas ekonomi. Kostnader för 
investeringar och demografiska effekter är betydligt större än intäktsökningen. För att hantera 
utmaningarna krävs stora effektiviseringar. För Uddevallas del är detta beräknat till 141,4 mnkr 
fram till 2023. Uddevallas situation är inte unik i kommunsverige – vi delar den med en stor 
majoritet av landets kommuner. 

 
SKR (Sveriges kommuner och Regioner) har lämnat ett antal förslag till för att lösa utmaningarna 
och lyfter fram fyra fokusområden som särskilt intressanta.  
 
Dessa handlar om: 
 
Ett längre arbetsliv 
Teknik  
Ökad samverkan.  
Förbättrad statlig styrning  

 

 

https://www.uddevalla.se/download/18.5321296e172a1388894526/1592896743989/Befolkningsprognos%20Uddevalla%20kommun%202020.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-och-rapporter/prognos-over-behovet-av-larare-och-forskollarare
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/skolverkets-utvarderingar-och-rapporter/prognos-over-behovet-av-larare-och-forskollarare
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Sammanfattningsvis måste nämndens viktigaste utmaningar nu ses utifrån effektiviseringskraven 
och en ekonomi i balans: 

 
Att ställa om till minskade resurser utan att kvaliteten försämras 
Utmaningen ligger i att klara större volymer elever utan att antalet anställda ökar i samma takt och 
utan att det ska leda till sämre kunskapsresultat eller försämrad arbetsmiljö. 

 
Att få till stånd fungerande lokalförsörjningsprocess 
Tröghet i lokalprocessen har genererat kapacitetsbrister och resulterat i trångboddhet som påverkar 
arbetsmiljön för både barn, elever och medarbetare negativt. Detta försvårar också arbetet med att 
höja måluppfyllelsen, samt att öka tryggheten och studieron i verksamheterna. Behovet av lokaler 
är omfattande och orsakar förvaltningen betydande ekonomiskt svinn årligen. 

 
Att rekrytera och behålla behöriga lärare 
Det finns stora utmaningar vad gäller att rekrytera behörig personal i den omfattning som krävs. 
Tidigare år har det varit svårrekryterat i några enskilda ämnen men idag är det generellt svårt att få 
behöriga till utannonserade tjänster. Detta, tillsammans med hög personalomsättning, påverkar 
kraftigt förutsättningarna för barns och elevers lärarande. 

 
 
2.1.1  Gemensam verksamhet 
 
Ekonomisk sammanställning 

 

 
mkr 

 
Budget 2020 Budget löpande 

pris 2021 
 

Plan 2022 
 

Plan 2023 

Intäkter 0,8 0,5 0,5 0,5 

Kostnader 23,8 28,7 28,2 28,2 

Netto 23 28,2 27,7 27,7 

 
Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 
Mot bakgrund av de utmaningar som beskrivs ovan behöver effektiviseringsarbetet fortsätta. 
Kompetens, teknik, samarbete och administration är viktiga delar i det fortsatta gemensamma 
effektiviseringsarbetet. Digital transformering är ett högt prioriterat område då digitaliseringen 
skapar möjligheter inom organisation, arbetsformer och arbetsmiljö, och det har blivit en 
nödvändighet i och med coronapandemin. 

 
Att ställa om organisationen till nya arbetsformer och arbetssätt är en förutsättning för att lyckas 
med uppdraget. Den ökande bristen på utbildad personal tillsammans med stora ekonomiska 
åtaganden innebär att nämndens verksamheter behöver arbeta med nya arbetsformer, andra sätt att 
organisera och nya arbetssätt. För att möta en framtid med ökande brist på behöriga lärare behöver 
därför undervisningsuppdraget utökas. Förvaltningen och de lärarfackliga organisationerna har 
också ett avtalat åtagande i samband med HÖK 18 att arbeta med organisation, arbetsbelastning och 
arbetsmiljö i syfte att stärka helhetsperspektivet med strategisk kompetensförsörjning och skapa en 
gemensam grund av samsyn kring det fortsatta arbetet med att öka antalet behöriga lärare, behålla 
lärare och utveckla organisation och arbetssätt. Det är av vikt att detta arbete ses mot bakgrund av 
behovet att ställa om organisationen i sin helhet. Arbetet med HÖK18 har dock påverkats mycket 
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negativt av effekterna av Covid -19. Dock har en av effekterna blivit att förvaltningen nu gör en 
översyn av organisationen för förstelärare. Det har också gjorts positiva erfarenheter av den 
omfattande distansundervisning som genomfördes under vårterminen för gymnasieskolan samt 
vuxenutbildningen. Dessa behöver kvalitetssäkras och utvecklas vidare. 

 
Det är av yttersta vikt att lokalförsörjningen kommer i balans med behoven. På grund av att 
lokalförsörjningen inte har fungerat enligt plan har kortsiktiga lokallösningar tvingats fram. Dessa 
är fördyrande och kan vara negativa för kvaliteten. En långsiktig lokalförsörjning skulle därför 
innebära en betydligt mer kostnadseffektiv verksamhet med ökade förutsättningar för högre kvalitet. 
Det är angeläget att framtida lokalers utformning skapar moderna och flexibla lärmiljöer som 
främjar nya arbetssätt och samarbete med andra verksamheter som inte är möjliga idag. 

 
Det fortsatta utvecklingsarbetet inom SKA för höjda kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero 
kräver fortsatt stort fokus och koncentration på analysprocesserna och en fungerande styrkedja. 
Förvaltningsledningen behöver bevaka och se till att analysprocessen får både utrymme och 
uppmärksamhet på alla nivåer i organisationen. Arbetet med en fungerande styrkedja är nu i 
slutfas där fungerande arbetsformer utvecklas på alla nivåer inklusive nämnden. 
Utvecklingsarbetet med resultatdialoger på alla nivåer har resulterat i ett antal uppdrag från 
nämnden till förvaltningen inom ramen för SKA, som ska genomföras under kommande år. Bland 
annat berör uppdragenar gemensamma anställningsformer för grundskola och gymnasium. Den 
pågående skolformsgemensamma insatsen på huvudmannanivå inom ramen för Skolverkets 
satsning Samverkan för bästa skola fortsätter under 2021. 

 
Mot bakgrund av ovan har följande förvaltningsuppdrag tagits fram som tar sin utgångspunkt i 
nämndens strategier: 

 
Nämndstrategier Förvaltningsuppdrag 

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

Respektive verksamhetschef har fått i uppdrag att 
planera och följa upp gemensamma och/eller 
skolformsspecifika åtgärder och insatser som tagits fram i 
enlighet med SKA-modellen. 

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

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
arbeta med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom 
områdena kompetens, teknik, samarbete, administration, 
avtal och organisation. 

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

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att i 
samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 
inom ramen för läraravtalet HÖK 18. 

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

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i 
förvaltningsledningen. 

 
Kommunfullmäktiges uppdrag kring ungas välbefinnande och motverkande av psykosocial ohälsa är 
särskilt angelägen för Barn- och utbildningsnämnden. Verksamheterna har ett stort uppdrag i de 
statliga styrdokumenten att säkerställa trygghet och studiero inom skolformerna. Detta arbete sker i 
huvudsak på enheterna, men det är angeläget att noggrant följa upp resultaten kring detta arbete på 
huvudmannanivå. Samverkan måste också ske med andra förvaltningar inom kommunen för att 
uppdraget skall kunna få genomslag. 
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Nedan redogör respektive verksamhetsområde om verksamhetens planerade arbete under perioden 
utifrån budget och nämndens styrkort. 

 
 
2.1.2  Förskola 
 
Ekonomisk sammanställning 

 

 
mkr 

 
Budget 2020 Budget löpande 

pris 2021 
 

Plan 2022 
 

Plan 2023 

Intäkter 83,3 79 79 79 

Kostnader 472,7 478,5 470,9 471 

Netto 389,4 399,5 391,9 392 

 
Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 
Att följa personaltäthet och andel förskollärare över år kompliceras av ryckigheten som nuvarande 
system med riktade statsbidrag innebär. Uddevallas förskolor har erhållit statsbidrag för mindre 
barngrupper olika mycket olika år. Statsbidragen beslutas i juni att gälla kommande läsår, så 
budgetarbetet liksom personalplanering inför höst-starten är svårt för rektorerna, när skillnader på 
statsbidrag till kommunen olika läsår är stora. Om statsbidragen halveras minskar personaltätheten, 
men andelen förskollärare ökar, då det är barnskötare/outbildade som inte får fortsatt tjänst. Utöver 
svårigheter i verksamhetsplanering blir det därmed statistiskt ogenomskinligt, och påverkar det 
starkt den redan problematiska situationen med rekryteringssvårigheter på grund av brist på 
legitimerad personal i landet. Trots de beskrivna svårigheterna arbetar verksamheten hårt med 
uppdraget att barnen ska få sin undervisning i mindre barngrupper, med eller utan statsbidrag. 

Hela verksamheten har i uppdrag att främja likvärdighet. Förutsättningarna för enheterna är dock 
mycket olika vad gäller legitimerad personal, barnens egna förutsättningar samt lokalernas 
utformning, storlek och skick. Exempelvis är det mycket svårt för förskolor byggda för ca 36 barn 
att hålla budget och kvalitét, medan de större förskolorna har stordriftsfördelar. 

Förskoleverksamheten står inför två stora utmaningar; kompetensförsörjning och likvärdighet. För 
kompetensförsörjning försöker verksamheten att utveckla olika former av attraktiva tjänster inom 
befintlig organisation. Ett stort arbete görs också kring arbetet med lärarstuderande, där en 
skolformsövergripande grupp nu gör ett omtag, och förvaltningen har en samordnande funktion på 
ett tydligare sätt än tidigare. För ökad likvärdighet har förskolans utvecklingsenhet ett direkt 
uppdrag, men hela verksamheten måste bidra till att analysera och kompensera. Med de stora 
skillnaderna i förutsättningar är det en grannlaga uppgift att ge alla Uddevallas barn inom kommunal 
barnomsorg en likvärdig verksamhet. 

Nuvarande prioriterade läroplansmål fokuserar på likabehandling och språkutveckling. I 
likabehandlingsarbetet ligger tyngdpunkten på obligatoriska moment för barns trygghet, aktiva 
åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna inklusive kartläggning av barns upplevelser samt 
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förskoleverksamhetens strategiska jämställdhetsplan. Tydlighet i arbetet med Plan mot 
diskriminering och annan kränkande behandling, knutet till SKA är centralt.  När det gäller 
språkutveckling pågår ett arbete kring språkutvecklande arbetssätt, läsning, AKK och TAKK 
(bildstöd och tecken som stöd). Verksamhetens långsiktiga ”Språkplan” där språkutvecklande 

arbetssätt beskrivs och prioriteras, implementeras under läsåret 2020/2021. Läroplanens skrivningar 
om högläsning kombineras med enheternas arbete med boksamtal, vilket gynnar både 
likabehandling och språkutveckling. 

 
Nämndstrategier, förvaltningens uppdrag och handlingsplaner 
 

2.1.2.1 Nämndstrategi: Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när 

problem synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt 

nivå. 
 

Förvaltningens uppdrag Förskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetschef har fått i uppdrag att planera 
och följa upp gemensamma och/eller skolformsspecifika 
åtgärder och insatser som tagits fram i enlighet med SKA-
modellen. 

Fokus på målområdet: Trygghet och studiero 

”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 
ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att 
leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 
argumentera och kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften” 

Att genom Rektorsgruppen stärka arbetet i 
verksamheten med lärande för hållbar utveckling. 

 
Förskolan kommer att fokusera på de prioriterade läroplansmålen likabehandling och 
språkutveckling. Prioriteringarna utgår från det politiska uppdraget kring trygghet, arbetsro och 
måluppfyllelse. Utvecklingen av barns trygghet följs genom obligatoriska frågor på alla 
utvecklingssamtal. Språkutvecklande arbetssätt kommer att följas upp genom att verksamheten tittar 
på hur väl respektive förskola ger barn förutsättningar till god språkutveckling. 

 
2.1.2.2 Nämndstrategi: Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, 

nya och innovativa sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå 
högre måluppfyllelse. 

 
Förvaltningens uppdrag Förskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
arbeta med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom 
områdena kompetens, teknik, samarbete, administration, 
avtal och organisation. 

Effektiv kompetenshöjning genom digital kommunikation. 

 
Situationen med covid-19-pandemin har inneburit en ökad digitalisering, som gynnat utvecklingen 
av effektiva arbetssätt. Både ledning, personal och barn har fått erfara nya digitala möjligheter och 
har blivit digitalt modiga av situationen som råder. Ett arbete med infrastruktur och tillgång till 
digitala verktyg, är förutsättningar för fortsatt utveckling. Det finns tydliga formuleringar i 
nuvarande läroplan om att barnen ska få adekvat digital kunskap och förmåga. Den digitala tekniken 
är en utmaning och öppnar nya möjligheter bland annat till kompetensutveckling. Ett gemensamt 
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arbete mellan alla skolformer har resulterat i "Undervisningspodden". 

 
2.1.2.3 Nämndstrategi: Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och 

nuvarande medarbetare. Rätt förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna 
sig åt sitt kärnuppdrag. 

 
Förvaltningens uppdrag Förskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att i 
samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 
inom ramen för läraravtalet HÖK 18. 

Sträva efter gemensam organisering, med tydlig 
schemastruktur 

Arbete för mindre barngrupper 

 
Arbetet med mindre barngrupper kommer att fortsätta i enlighet med politikens uppdrag och 
tillgängliga medel, bland annat statsbidrag. Verksamheten kommer fortsatt att utveckla olika former 
av attraktiva tjänster inom befintlig organisation, bland annat arbetet med försteförskollärartjänster 
och tjänster med särskilt utvecklingsuppdrag. I arbetet kring HÖK 18 och arbetsmiljö har 
verksamheten arbetat fram några gemensamma ståndpunkter som strävar efter tydliga 
schemastrukturer, (bland annat s k ”superstruktur”) på förskolorna, vilket också gynnar 

utvecklingsarbetet. 

 
2.1.2.4 Nämndstrategi: Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande 

av lokaler, samt utforma framtida lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 

 
 

Förvaltningens uppdrag Förskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i 
förvaltningsledningen. 

Förskoleverksamhetens långsiktiga strategi för 
lokalförsörjning. 

 
Den kommunala förskoleverksamheten har 24 förskolor och 3 lokaler för pedagogisk omsorg. 
Lokalerna är i väldigt olika skick, gamla och nya, stora och små, extern hyresvärd och 
kommunägda, underhållna, eller med eftersatt underhåll. Utöver det har verksamheten förändrats, 
vilket ställer andra krav på miljöerna. I dagsläget kompenserar verksamheten mycket på olika sätt 
för att främja likvärdighet. Kompenserande insatser förslår dock inte, och den långsiktiga strategin 
blir därmed mycket viktig. En sådan strategi är att bygga större hus (plats för minst 72 barn) och 
avveckla mindre. I arbetet med lokalförsörjning är också ramprogrammet för ny-, om- och 
tillbyggnad stor hjälp. Systematiskt analysarbete med befolkningsprognos och skolstruktur som 
grund ökar möjlig tillgång till lokaler anpassade för verksamheten. 
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2.1.3  Grundskola/ grundsärskola/ fritidshem 
 
Ekonomisk sammanställning grundskola och fritidshem 

 

 
mkr 

 
Budget 2020 Budget löpande 

pris 2021 
 

Plan 2022 
 

Plan 2023 

Intäkter 92,5 94 94 94 

Kostnader 828,1 866,3 855,3 859,8 

Netto 735,6 772,3 761,3 765,8 

 
Ekonomisk och verksamhetsmässig analys grundskola och fritidshem 
Planperioden präglas av ett fortsatt effektiviseringsarbete till följd av minskade kommunbidrag och 
stora behov av anpassningar och byggnationer inom såväl grundskola som grundsärskola. 
Utvecklingen av verksamheten är dock fortsatt prioriterad och fokus ligger på fortsatt arbete med att 
förbättra måluppfyllelse samt trygghet och studiero. 

Rektorerna och övriga enhetschefer inom verksamhet grundskola behöver goda förutsättningar för 
att klara sina statliga och kommunala uppdrag på enhetsnivå. Detta kräver fortsatt strategiskt arbete 
med effektiv resursfördelning, lokalförsörjning och arbetsmiljö. 

Ansträngningarna för att säkerställa likvärdighet inom och mellan Uddevallas grundskolor behöver 
intensifieras. Arbetet med att se över grundskolans struktur och upptagningsområden har pågått 
under 2020 och förväntas ha stor betydelse för en effektiv resursanvändning och för måluppfyllelsen 
under planperioden.  

Kompetensförsörjningen inom vår verksamhet är fortsatt en stor utmaning, varför nytänkande och 
förändring av befintliga strukturer är nödvändigt under perioden. Grundskolan fullföljer satsningen 
på lärarassistenter genom att skapa förutsättningar att behålla de som anställts under 2019–2020. 
Samarbeten med högskolor kring kompetenshöjande åtgärder för befintlig personal och för att 
attrahera fler personer till pedagogiskt och elevstödjande arbete skall fortsätta. Ett fortsatt arbete 
kommer ske kring hur vi använder behörig pedagogisk personals arbetstid inom skola och fritidshem 
till att mer riktas åt kärnuppdraget undervisning och tid i elevgrupp. 

  



Verksamhetsplan 2021–2023 med budget 2021 17 
( 26) 

Barn- och utbildningsnämnden 

 

   
 

 
 
Nämndstrategier, förvaltningens uppdrag och handlingsplaner 

 
2.1.3.1 Nämndstrategi: Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när 

problem synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt 
nivå. 

 
Förvaltningens uppdrag Grundskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetschef har fått i uppdrag att planera 
och följa upp gemensamma och/eller skolformsspecifika 
åtgärder och insatser som tagits fram i enlighet med SKA-
modellen. 

Fokus på SKA-modellen, ökad systematik och nytt 
sätt att förhålla sig till problem för måluppfyllelse i 
både grundskola och fritidshem 
Omorganisering av grundskolans ledning 
genomförs och utvärderas under planperioden i 
syfte att öka förutsättningarna att arbeta med de 
stora strategiska frågorna måluppfyllelse, likvärdig 
skola och lokalförsörjning, samt för att kunna följa 
resultat över tid för tidig upptäckt av avvikelser i 
årskullar. 

Fördjupad orsaksanalys i ämnena matematik och 
svenska som andraspråk som ska utmynna i 
relevant kompetensutveckling. Syftar till att höja 
gymnasiebehörigheten. 

 
En ny ledningsorganisering har sjösatts i grundskolan för att verksamhetsledningen skall kunna 
arbeta strategiskt med måluppfyllelse, likvärdig skola och lokalförsörjning. Vid positiva resultat i 
utvärderingen permanentas ledningsorganiseringen under planperioden. 

På uppdrag av nämnden arbetar grundskolan utifrån en framtagen SKA-plan med förändrat årshjul 
och ökad systematik i analys och åtgärder kopplade till analys. Grundskolan har efter förvaltningens 
nya upplägg av SKA byggt strukturer för att på ett effektivt sätt följa upp skolornas resultat. Detta 
gör vi genom tertialvisa uppföljningar på både rektorsgruppsnivå samt enskilt med varje skola. 
Därefter samlar grundskoleförvaltningen upp de storheter som förenar grundskolan, det gäller då 
både identifierade problem och styrkor. Grundskolan följer särskilt upp kunskapsresultat, trygghet 
och studiero. En viktig lärdom från SKA-arbetet är att vi behöver vara tydliga med vilka nyckeltal 
som ska följas upp vid respektive tertial.  

Samtliga resultatanalyser med förslag till åtgärder kommuniceras av VC gentemot 
förvaltningsledning och nämnd, som i sin tur återkopplar nya mål och uppdrag till verksamheten. 
Grundskolan bidrar till förvaltningens samlade arbete för att minska skolsegregation och genomför 
skolformsspecifika åtgärder för att öka likvärdighet och måluppfyllelse. Grundskolan bidrar aktivt 
även i det förvaltningsgemensamma arbetet med lokalförsörjning och optimering av 
lokalutnyttjandet i samverkan med övriga verksamheter. 

 
I SKA följer vi numera elevgruppers progression i årskullar istället för att jämföra olika elevgrupper 
i varje årskurs. Vårt SKA visade i juni anmärkningsbara avvikelser över måluppfyllelsen för årskull-
05, därför gavs varje 7–9-enhet uppdraget att upprätta en enhetsspecifik handlingsplan över åtgärder 
och insatser för att säkerställa ökad andel gymnasiebehörighet vt-21.  
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2.1.3.2 Nämndstrategi: Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, 

nya och innovativa sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå 
högre måluppfyllelse. 

 
Förvaltningens uppdrag Grundskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
arbeta med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom 
områdena kompetens, teknik, samarbete, administration, 
avtal och organisation. 

Kontinuerligt se över våra processer för att ständigt 
förbättra och effektivisera verksamheten, exempelvis 
inom området för digitalisering. 

Utveckla fjärrundervisning i modersmål 

 
Grundskolan strävar efter att ständigt effektivisera våra verksamhetsmässiga strukturer och 
processer. Detta för att skapa bättre, effektivare och mer ekonomiskt hållbara processer men också 
åstadkomma ökad måluppfyllelse.  
En del i detta är att effektivisera vår administration med nya innovativa, digitala programvaror 
som kan automatisera vissa processer som nu görs för hand. En annan del kan vara ett ökat 
samarbete mellan verksamheterna för att förbättra servicen för brukarna.  
I pedagogisk verksamhet har lärarnas metodiska och didaktiska förutsättningar att bedriva 
undervisning ökat tack vare tillgången till digitala resurser för lärande. Lärarnas utvecklade 
kompetens inom digitala lärresurser kommer sannolikt bidra till högre måluppfyllelse för eleverna, 
inklusive elever i behov av särskilt stöd. 
 
Pandemin förmodas leda till att lärare och övrig personal utvecklar användningen av digitala 
resurser, vilket kan resultera i en större transparens och likvärdighet i verksamheten. 
 
Fjärrundervisning i modersmål har under 2020 påbörjats i liten skala i syfte att under planperioden 
kunna erbjuda eleverna tillgång till behöriga lärare, skapa hållbarhet i elevgruppernas 
sammansättning ur ett ekonomiskt perspektiv samt att utveckla samarbetet kring 
modersmålsundervisning med andra kommuner.  
 
 
2.1.3.3 Nämndstrategi: Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och 

nuvarande medarbetare. Rätt förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna 
sig åt sitt kärnuppdrag. 

 
Förvaltningens uppdrag Grundskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att i 
samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 
inom ramen för läraravtalet HÖK 18. 

Sträva efter att renodla lärartjänsterna så att fokus kan 
ligga på grunduppdraget. 

Grundskolan kommer under planperioden att bibehålla de 
lärarassistenter som anställdes 19–20 
Kompetensförsörjning skall underlättas genom att noggrant 
följa upp resultat i medarbetarenkät med lämpliga åtgärder. 

 
 
Grundskolan kommer att fortsätta sitt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare. 
Det är av central betydelse att skapa goda förutsättningar för lärarna att kunna ge undervisning av 
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hög kvalitet. Detta gör vi bland annat genom att förändra lärarens arbetsinnehåll med fokus på 
undervisning. Statsbidraget för lärarassistenter blev inte som utlovat så fokus i vår satsning blir att 
under planperioden behålla de lärarassistenter vi anställt under 2019–2020. Lärarassistenter har till 
uppdrag att avlasta läraren med lämpliga arbetsuppgifter för att läraren ska ges bättre förutsättningar 
att fokusera på undervisning och därigenom höja elevernas måluppfyllelse. 
 
 
2.1.3.4 Nämndstrategi: Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande 

av lokaler, samt utforma framtida lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 

 
Förvaltningens uppdrag Grundskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i 
förvaltningsledningen. 

Aktivt arbete med våra lokaler, nybyggnationer, 
renoveringar och samutnyttjanden med andra 
verksamheter. 

 

 
 

 
Grundskolan deltar aktivt i det förvaltningsgemensamma arbetet för att optimera lokalutnyttjande samt 
säkerställa lokalförsörjning på lång och kort sikt. I arbetet med lokalförsörjning är också ramprogrammet 
för ny-, om- och tillbyggnad stor hjälp. Systematiskt analysarbete med befolkningsprognos och 
skolstruktur som grund ökar möjlig tillgång till lokaler anpassade för verksamheten. 
 
 

2.1.4  Särskola - ekonomi 
 
Ekonomisk sammanställning särskola 

 

 
mkr 

 
Budget 2020 Budget 

löpande pris 
2021 

 
Plan 2022 

 
Plan 2023 

Intäkter 10,7 13 13 13 

Kostnader 78,3 82,3 81,3 81,3 

Netto 67,6 69,3 68,3 68,3 

 
Ekonomisk och verksamhetsmässig analys - grundsärskola 
I grundsärskolan ingår grundsärskola och fritidshem. Grundsärskolan består av tre enheter med ca 
90 elever. I grundsärskola läser eleverna ämnen eller ämnesområden. 

Grundsärskolans verksamhet består främst av Uddevallas egna elever men också av elever från 
andra kommuner. Dessutom har Uddevalla elever som får sin skolgång i andra kommuner än vår.  

Antalet elever i Uddevallas grundsärskola har sen 2013 till 2020 ökat från 51 till 89 vilket motsvarar 
en ökning om 75%. Grundskolan har i jämförelse ökat med motsvarande 27%. Grundsärskolans 
ökning är således proportionellt väldigt stor om man jämför med grundskolan. Dels beror det på att 
nyinflyttade elever med annat modersmål än svenska under perioden ökat kraftigt och andelen 
grundsärskoleberättigade är överrepresenterade i den elevgruppen, dels beror det på att 
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trångboddheten i grundskolan kraftigt försvårar individintegrering av elever med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Grundsärskolan har särskilda behörighetskrav för pedagogisk personal och verksamheten är till sin 
natur resurskrävande. Det gäller både personaltäthet och utrustning. Kostnadsdrivande för 
grundsärskolan är för närvarande också den geografiska uppdelning på tre olika enheter som råder i 
vår verksamhet.  

Under planperioden kommer fler elever till grundsärskolans enheter än väntat. Det är viktigt att ha 
en beredskap för ökningen. I nuläget har vi svårt att fullfölja den tänkta flytten av all 
grundsärskoleverksamhet till Källdal F-6 och Norgården 7–9 som planerat. Ur elevperspektiv är det 
av central betydelse att särskolans olika åldersgrupper ligger i anslutning till en åldersadekvat 
verksamhet.  
Elevantalet i området Norgården/Herrestad/Källdal har ökat och kan utan lokaltillskott inte 
härbärgera all grundsärskola. Utredning av olika alternativ till lösning av grundsärskolans 
lokalproblematik fortgår löpande. 
 
 
Ekonomisk och verksamhetsmässig analys – gymnasiesärskola 
Gymnasiesärskolan har en fortsatt elevökning. IKE-balansen är och har varit positiv under några 
år vilket hjälper upp kostnadstäckningen för de ökande kostnaderna vi har för Uddevallas egna 
elever. Till 2020–2021 har elevökningen planat något i huvudsak på grund av en stor årskull som 
tog studenten 2020. Tittar vi framåt så möts vi av konvergerande svårigheter ekonomiskt då det 
tillkommer fler behovskrävande elever från Uddevalla än tidigare vilket kan komma att bli svårt 
att hantera ekonomiskt.  

Den nystartade elevboendeverksamheten i Malögårdens elevboende har uppstartskostnader som 
belastar 2020 års resultat negativt med cirka en halv miljon kronor, men enligt prognos kommer 
verksamheten att vara i balans med 2021 års budget. 

Elevantalet i gymnasiesärskolan är 91elever (2019) och antalet lärartjänster är ca. 20. 74% av 
eleverna går på gymnasiesärskolans nationella program och resterande andel, 26%, är inom 
individuella programmet. Om vi följer demografiprognosen i regionen ser vi att Uddevalla växer, 
men inte nödvändigtvis våra grannkommuner i samma utsträckning. Detta riskerar att medföra en 
sänkning i kvoten mellan IKE-elever/Uddevallaelever som idag ligger på ca. 50%. Att vi har så hög 
andel av elever från annan kommun är det som bär upp vår ekonomi i hög grad eftersom vi fått ned 
antalet elever som går till annan kommun till historiskt sett mycket låga siffror. Andel lärare med 
pedagogisk högskoleexamen är ca. 80%, vilket är jämförbart med rikets nivå. 
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2.1.5  Gymnasieskola och gymnasiesärskola 
 
Ekonomisk sammanställning gymnasieskola 

 

 
mkr 

 
Budget 2020 Budget löpande 

pris 2021 
 

Plan 2022 
 

Plan 2023 

Intäkter 188 183 184 185 

Kostnader 388,7 391,7 391,7 395,7 

Netto 200,7 208,7 207,7 210,7 

 
 
Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 
Från 2020 och framåt ökar elevkullarna successivt och antalet ungdomar i 16–18-årsåldern har under 
tidigare prognoser visat på större ungdomsgrupper generellt än vad nuvarande prognoser gör. SCB:s 
prognoser bygger endast på historiska data. Detta kan förklara att befolkningsprognosen inte visar på 
lika kraftig ökning som den från 2018. Gymnasieskolans volym påverkas utöver elevkullarnas 
storlek även av elevernas sökbild. Åren 2021–2030 har beräknats utifrån förutsättningen att samma 
andel av respektive kommuns ungdomar kommer söka sig till Uddevalla gymnasieskola som 
innevarande läsår. Ungdomarna från Sotenäs kan komma att i högre utsträckning söka sig till 
Uddevalla gymnasieskola när direktsök till Uddevalla kommun startar HT2021.  

Andel elever som får sitt förstahandsval är ca 86,5% vilket är minskning från 91% (Källa Antagning 
Fyrbodal). Bedömningen är att utbildningsutbudet tillsammans med lärlingsutbildningar och de 
utvecklade naturbruksutbildningarna är anpassat för att möta efterfrågan, men skall förstahandsvalet 
öka behöver antal platser inom efterfrågade utbildningar justeras. Sammantaget är 
utbildningsutbudet i Uddevalla Gymnasieskola helt unikt i regionen och mycket gynnsamt för 
näringslivets behov av arbetskraft. Gymnasieskolan har en hög andel elever inom yrkesprogram, 
42% (2019). Rikets siffra för kommunala gymnasieskolor är 28,6% (Källa Kolada) Flera nationella 
program och inriktningar inom Fyrbodal har avvecklats medan Uddevalla Gymnasieskola har 
kunnat upprätthålla utbildningsutbudet och på så sätt varit ett attraktivt val för regionens ungdomar. 
Huvuddelen av Uddevalla kommuns ungdomar har sin utbildning inom Uddevalla gymnasieskola. 
Andelen elever inom fristående skolor är mycket låg fortsatt, ca 8%. Fördelning per program 
varierar. 

Fram till 2028 fortsätter andelen Uddevalla-elever inom Uddevalla Gymnasieskola att öka. 
Ökningen är omfattande, ca 280 elever, och utgör därmed den klart största delen av periodens 
elevökning. Utifrån beräkningsmodellen är den totala elevökningen ca 390 elever. Detta ger att 72% 
av elevökningen under perioden är Uddevallas egna elever.  

Den ekonomiska effekten av att andelen Uddevalla-elever ökar är betydande kommande år då 
Uddevalla Kommuns egenkostnad för gymnasieutbildning delvis finansieras via den höga andel 
elever från andra kommuner som ger kommunen en nettointäkt och därmed en lägre 
utbildningskostnad för Uddevallas egna elever.  
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Migration 

Andel elever med utländsk bakgrund i gymnasieskolans år 1–3 har förändrats på senare år. Andel 
elever med utländsk bakgrund inom kommunal gymnasieskola i Uddevalla är drygt 25% (2019) och 
har ökat sedan 2010 (Källa Kolada). För att ge förutsättningar för nyanländas studier på nationella 
program och IM har gymnasieskolan satsat på studiehandledare, för att kunna ge stöd på modersmål 
inom studierna, samt på integrerade studier via yrkesintroduktion. Beprövad erfarenhet och 
forskning visar att det är framgångsrikt. Nyanlända ges även praktik inom nationella program.  

Introduktionsprogrammet har anpassats till lägre andel nyanlända och har därmed från 2020 mer än 
halverats i sin omfattning sedan 2015. De aktiviteter som genomförts inom gymnasieskolan för att 
förstärka nyanländas lärande har ökat genomströmningen till nationella program. Den snabba 
utvecklingen av yrkesintroduktion har gjort det möjligt för nyanlända att komma in på nationella 
program med begränsad behörighet och därmed studera i en integrerad språkmiljö på nationellt 
program och på kortare tid nå sina utbildningsmål.  

 
Nämndstrategier, förvaltningens uppdrag och handlingsplaner 
 
2.1.5.1 Nämndstrategi: Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när 

problem synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt 
nivå. 

 
Förvaltningens uppdrag Gymnasieskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetschef har fått i uppdrag att planera 
och följa upp gemensamma och/eller skolformsspecifika 
åtgärder och insatser som tagits fram i enlighet med SKA-
modellen. 

Öka studieresultat samt minska avhopp 
- Löpande uppföljning av studieresultat genom prognoser 

per årskurs 
- Alternativa studievägar för behöriga elever, som har svårt 

att hitta sin utbildningsväg i gymnasieskolan 
- Främja elevers närvaro 
- Förebygga avhopp  
- Automatiserad närvaroregistrering 
- Ledarskap i klassrummet 

Utöver dessa handlingsplaner genomförs enhetsspecifika åtgärder 
utifrån nulägesanalys enligt SKA-modell.  

Ökad trygghet och studiero 
- Uppdatering och utveckling av elevmiljöer för att skapa 
motivation och förutsättningar till studier även utanför 
klassrummen. 
- Systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans med 
elevskyddsombud 

 
För andelen gymnasieelever med examen inom 4 år har Uddevalla ett resultat 74,1% (2019), vilket 
är över rikets 69,9% (2019) och har likt riket ett sjunkande resultat mellan 2018 och 2019.  

SKA-modellen med resultatdialoger på alla nivåer är inarbetad inom rektorsenheterna. Fokus är på 
problemanalys och åtgärder med syfte att höja studieresultat samt meritvärde. Gymnasieskolans 
handlingsplan inom SKA-arbetet syftar till att höja studieresultat samt minska avhopp. 
Handlingsplaner som är övergripande för gymnasieskolan kompletteras med enhetsspecifika 
åtgärder kopplade till studieresultat för att öka andel elever med gymnasieexamen inom 4 år, 
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genomsnittlig betygspoäng samt en ökad trygghet och studiero. Analysen gör att vi genom tätare 
uppföljning av elevers studieresultat, relevanta nyckeltal under samtliga årskurser, gemensam analys 
samt åtgärder som tydligt bygger på problemanalysen, kan uppnå ökat studieresultat. Främja 
närvaro, förebygga avhopp och organisera likvärdigt stöd är inriktningar för gymnasieskolan. Ett 
uppdrag inom handlingsplanen; att utreda och organisera en alternativ studieväg för behöriga elever 
som riskerar att avbryta sina gymnasiestudier, är lämnat till rektor för IM och syftar till att minska 
andelen elever som avbryter sina gymnasiestudier utan gymnasieexamen. 

Trygghet och studiero är grundläggande för att elever inom gymnasieskolan ska lyckas i sina 
studier och uppföljning görs enhetsvis varje läsår. Uppföljning för hela gymnasieskolan visar att 
arbetet mot diskriminering och kränkande behandling behöver stärkas så att rutinen för anmälan 
om diskriminering och kränkande behandling blir mer känd. Uppföljningen visar att över 90% inte 
blivit utsatta för diskriminering eller kränkning i skolan, men att det finns platser som upplevs 
otrygga i skolhusen. Projektet med att modernisera studiemiljöer och elevytor utanför 
klassrummen har som syfte att elever ska kunna arbeta hela dagen på sin skola och ge ökade 
studieresultat och bättre studiero. Arbetssättet med elevskyddsombud som är aktiva i skolhusens 
arbetsmiljöarbete behöver fortsätta. 
 
2.1.5.2 Nämndstrategi: Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, 

nya och innovativa sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå 
högre måluppfyllelse. 

 
Förvaltningens uppdrag Gymnasieskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag arbeta 
med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom 
områdena kompetens, teknik, samarbete, administration, 
avtal och organisation. 

IKT-plan gymnasieskola / Samordning och administration 
gymnasieskola 
Projekt automatiserad närvaroregistrering 
Utveckling E-tjänster inom administration 

 
Rutiner för övergångar har setts över och digitaliserats för att säkerställa överlämnande från 
grundskolor. Projektet automatiserad närvaroregistrering utvecklas tillsammans med Softtronic med 
målsättning att lärares tid inte ska upptas av närvaroregistrering. 

Erfarenheter från våren 2020 gällande distansförläggning har synliggjort kompetens och 
omställningsförmåga hos personal och elever. Vi ser att dessa kunskaper nu kan användas och 
utvecklas vidare för att ge flexiblare undervisning med förutsättningar att stödja elever i deras 
lärande. Lärare kan med ökad digitalisering möta eleverna med fler lärsituationer tex. inspelade 
lektioner och arbetsuppgifter. Fjärrundervisning kan användas som att alternativ. 

De omfattande IT-satsningar som gjorts under åren inom verksamheten gör detta möjligt. Kortfattat 
kan man säga att ”vi var väl rustade”. Nästa steg är att anpassa klassrummen än mer med It-teknik 
för att kunna sända lektioner och undervisa friare från plats. 
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2.1.5.3 Nämndstrategi: Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och 

nuvarande medarbetare. Rätt förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna 
sig åt sitt kärnuppdrag. 

 
Förvaltningens uppdrag Gymnasieskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att i 
samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 
inom ramen för läraravtalet HÖK 18. 

Partssamverkan kring tillämpning av HÖK18. 
Översyn av lärares arbetstid och organisation. 

 
Inom gymnasieskolan pågår arbete för att skapa större fokus på lärares huvuduppgift, undervisning. 
Detta för att kunna fördela övriga arbetsuppgifter mellan lärarna så att tiden kan användas effektivt 
samt att stärka arbetsmiljön. Arbetet ingår som en del av HÖK 18. Andelen lärare med pedagogisk 
högskoleexamen är 89,7% och står sig väl i jämförelse med rikets 82,8%. Gymnasieskolans 
rekrytering av lärare klaras därmed väl. Under kommande år ökar behovet av gymnasielärare 
generellt i landet utifrån volymökningar. Gymnasieskolan arbetar aktivt med rekrytering via vfu-
verksamhet (verksamhetsförlagd utbildning). En satsning på lärarassistenter har skett.  
 
 
2.1.5.4 Nämndstrategi: Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande 

av lokaler, samt utforma framtida lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. 

 
 

Förvaltningens uppdrag Gymnasieskolans handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i 
förvaltningsledningen. 

Lokalprocess Gymnasieskola, lokalutredning 

 
För att möta elevökningen kommande år är en lokalutredning för gymnasieskolan genomförd och 
aktiviteter pågår för utveckling av lokalerna enligt lokalprogrammet. Fram till 2028 kan i huvudsak 
anpassningar ske inom befintliga lokaler för att lösa behov av salar, omklädningsrum samt matsal.  

Om elevers efterfrågan till fordonsprogrammets transportinriktning skall kunna tillgodoses framöver 
behövs ombyggnad/utbyggnad lokaler. Skulle SVEVIAS lokaler frigöras kan dessa lösa behovet. 

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

anpassningar i organiseringen av verksamheten. Tids- och åtgärdsplan finns och bedömningen är att 
efter nödvändiga åtgärder kan gymnasieskolan klara en elevökning med ca 400 elever fram till 2028. 
Sökbild och befolkningsändringar behöver beaktas i framarbetandet av lokalprogrammets 
fortsättning för perioden 2028–2038. Sannolikt finns behov av att anpassa gymnasieskolan för 
ytterligare större elevvolymer omfattande minst elevökningen perioden 2020–2028 vilket då enligt 
nuvarande bedömning är ca 400 elever. Gymnasieskolan har tillförts Södra Sinclair (tidigare HCB) 
från 1 jan 2021.  
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2.1.6  Vuxenutbildningen 
 
Ekonomisk sammanställning 

 

 
mkr 

 
Budget 2020 Budget löpande 

pris 2021 
 

Plan 2022 
 

Plan 2023 

Intäkter 39,3 35,0 32,0 30,0 

Kostnader 103,1 100,8 96,8 94,8 

Netto 63,8 65,8 64,8 64,8 

 
Ekonomisk och verksamhetsmässig analys 
Inom verksamhetens finns en stor andel utrikesfödda elever med behov av olika typer av språkstöd. 
Många som läst sfi läser nu grundläggande vuxenutbildning, eleverna finns alltså ofta kvar på 
vuxenutbildningen även om etableringstiden är slut. Uddevalla har en högre andel elever i 
grundläggande utbildning än genomsnittet i riket - 29,5% i Uddevalla och 21,8% i riket. Eftersom 
inget statligt bidrag utgår för grundläggande utbildning är detta kännbart för verksamheten. 

Vuxenutbildningen har satsat, och fortsätter satsa, på yrkesutbildningar i kombination med språkstöd 
för att få gruppen utrikesfödda att gå till egen försörjning. Utbildningarna har god effekt men är 
resurskrävande, dels på grund av att det krävs två lärare per utbildning, dels för att utbildningarna tar 
längre tid. Elever med behov att dessa utbildningar beräknas ligga på liknande nivå 2021. 

Antal elever i komvux som särskild utbildning har ökat, från 40 personer 2019 till 46 personer 2020. 
Då grundläggande kurser prioriteras, kan inte alla som önskar läsa gymnasiala kurser. 

Under 2020 har vuxenutbildningen beviljats medel från effektiviseringsfonden, för fler allmänna 
gymnasiala kurser på plats, yrkesutbildningar och stöd. Medlen används under 2020 med undantag 
för 500 000 kr till yrkesförare godstransport som räcker till februari 2021.  

 
 
Nämndstrategier, förvaltningens uppdrag och handlingsplaner 
 
2.1.6.1 Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när problem synliggörs 

genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå. 
 

Förvaltningens uppdrag Vuxenutbildningens handlingsplaner 

Respektive verksamhetschef har fått i uppdrag att planera 
och följa upp gemensamma och/eller skolformsspecifika 
åtgärder och insatser som tagits fram i enlighet med SKA-
modellen. 

Kvalitetssäkrade processer inom SKA 

 
Den nya SKA-modellen som implementerats på vuxenutbildningen synliggör ansvar och vikten av 
ett ständigt pågående analys- och förbättringsarbete. 
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Inom vuxenutbildningen har man valt att genomföra en resultatdialog mellan rektor och utvecklare, 
inför rektors tertialrapportering. Syftet med dialogen är att stödja rektorerna inför rapporteringen och 
fånga upp eventuella utvecklingsområden som kanske inte lyfts på resultatdialog med 
verksamhetschef. Utvecklare är även med på resultatdialogen mellan rektor och verksamhetschef 
samt i beredningsgruppen vilket underlättar ett helhetsperspektiv. 

Diskussioner kring det systematiska kvalitetsarbetet och åtgärder sker inom ledningsgruppen, varje 
vecka, samt på resultatdialogerna. Utöver det har utvecklare och verksamhetschef dialog ur ett 
verksamhetsperspektiv för planering av fortsatt arbete. 

Under 2020 startades kvalitetsverkstad på vuxenutbildningen, ett forum som utvecklare håller i och 
all pedagogisk personal kan komma med frågor och liknande som hör hemma inom SKA. 
Kvalitetsverkstaden planeras även under 2021. 

Den resultatdialog som genomförts mellan utvecklare och rektor innan rektors rapportering, kommer 
utgå när det inte finns behov av den längre. 

Det fortsatta arbetet inom SKA kommer att ha fokus på kvalitetssäkring.  

 
2.1.6.2 Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa 

sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre 
måluppfyllelse. 

 
Förvaltningens uppdrag Vuxenutbildningens handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
arbeta med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom 
områdena kompetens, teknik, samarbete, administration, 
avtal och organisation. 

Effektiviseringar genom nya arbetssätt 

 
Distansundervisningen under våren 2020 ledde till en högre digital kompetens bland personalen. Fler 
digitala verktyg används vilket ger lärarna större möjligheter att individanpassa undervisningen.  
 
2.1.6.3 Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande 

medarbetare. Rätt förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt sitt 
kärnuppdrag. 

 
Förvaltningens uppdrag Vuxenutbildningens handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att i 
samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning 
inom ramen för läraravtalet HÖK 18. 

Attraktiv arbetsgivare - ÖRP 

 
Vuxenutbildningen satsar på friskvård bland annat genom att erbjuda träningspass och uppmuntra 
till fysisk träning. Alla medarbetare kan utnyttja friskvårdstimmen. Heltid erbjuds när det går. 

Medarbetarenkät gjord 2019 visar att det är hög trivsel bland personalen. Hög arbetsbelastning och 
otillräcklig återhämtning var de områden med lägst resultat. Åtgärder har varit att påminna personal 
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om att verkligen ta rast när det är rast och att chefer i vissa fall behöver gå in och fördela arbetet vid 
hög arbetsbelastning. Det har även tagits upp att personal måste signalera till sin chef när 
arbetsbelastningen känns för hög, så att chefen får kännedom om detta. Sammanfattningsvis är 
dialogen mellan medarbetare och chef central, då åtgärder ofta är individuella. 

Arbetet med friskvård och fokus på dialog kommer fortsätta. 

 
2.1.6.4 Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande av lokaler, samt 

utforma framtida lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 
Förvaltningens uppdrag Vuxenutbildningens handlingsplaner 

Respektive verksamhetsområde har fått i uppdrag att 
aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i 
förvaltningsledningen. 

Effektivt lokalutnyttjande 

 
Vuxenutbildningen har en lokalbeläggning på ca 90% måndag-fredag och utnyttjar lokalerna även 
kvällstid. Svetsutbildningen bedrivs i gymnasiets lokaler. Det arbetas för en ökad samverkan kring 
lokaler och utrustning, främst ihop med gymnasiet. Det handlar bland annat om att använda 
simulatorer och maskiner som är kopplade till specifika kurskrav i lastbilsförarutbildningen. 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr BUN 2020/01061  6 

Utträde ur Teknikcollege  

Sammanfattning 

I början av 2000-talet startades en central diskussion angående branschernas behov av 

kompetensförsörjning. Detta samtal genomfördes med fackliga parter, arbetsgivar-

organisationer samt utbildningsdepartementet. Fokus för de centrala samtalen var 

gymnasieskolans yrkesutbildningar med inriktning mot industrins behov. 

Syftet var att kommuner behövde samla sina utbildningsresurser i regionala centra för 

att kvalitén och statusen i yrkesutbildningarna skulle kunna tryggas långsiktigt. 

När Teknikcollege utarbetades tog de centrala parterna fram en kvalitetssäkrad 

certifiering med tydliga kriterier som skulle uppfyllas av både regioner och lokala 

utbildningar. Syftet var att kvalitetssäkra nuläge samt att identifiera regionala och lokala 

utvecklingsområden. Certifieringen genomfördes av representanter från centrala 

arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

 

Utöver Teknikcollege finns idag även Vård- och omsorgscollege med samma centrala, 

regionala och lokala strukturer. 

De exempel som finns i Sverige på regional eller delregional nivå där Teknikcollege 

varit framgångsrikt har oftast en gemensam nämnare – en stor majoritet av kommunerna 

har valt att delta i arbetet från start. Utvecklingen inom Fyrbodal har i detta avseende 

varit negativ. Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan 

kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, 

Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i 

september 2007. Över tid har deltagandet från regionens kommuner varit negativ och i 

nuläget omfattar Teknikcollege endast fyra kommunala huvudmän – Lysekil, 

Munkedal, Kunskapsförbundet väst samt Uddevalla. 

Förvaltningen menar därför att ett delregionalt arbete och grepp saknas kring 

Teknikcollege vilket är en faktor som negativt påverkar. 

Verksamheten från Uddevalla gymnasieskola ser därför mycket begränsade effekter av 

Teknikcollege vad gäller utveckling och kvalitet. Verksamheten ser också att det lokala 

och delregionala engagemanget är lågt över tid. Detta innebär att målsättningen med 

Teknikcollege inte uppfylls på lokal nivå då det inte ger önskat resultat.  

Förvaltningen vill dock understryka att Uddevalla gymnasieskola har mycket goda 

kontakter med företag och branscher och bedriver ett starkt utvecklingsarbete över tid 

och idag. 

Förvaltningen bedömer att Uddevalla gymnasieskola har och kommer att ha betydande 

ekonomiska utmaningar. Detta beror främst på stora omställningar kopplat till 

nyanlända elever, att antalet elever från andra kommuner minskar över tid samt att 

andelen elever som hoppar är för hög. Det är därför nödvändigt att bedöma huruvida 

effekterna av Teknikcollege ger önskad effekt. Förvaltningens samlade bedömning är 

att effekten är försumbar samt att det finns tydliga brister i det delregionala samt lokala 

arbetet. 

Teknikcollege är därför en del av verksamheten som därmed kan utgå utan 

kvalitetspåverkan samt bidra till nödvändiga kostnadseffektiviseringar 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

Avtal Teknikcollege Fyrbodal  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet Teknikcollege Fyrbodal 
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Handläggare 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 

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

 

Utträde ur Teknikcollege  

Sammanfattning 

I början av 2000-talet startades en central diskussion angående branschernas behov av 

kompetensförsörjning. Detta samtal genomfördes med fackliga parter, arbetsgivar-

organisationer samt utbildningsdepartementet. Fokus för de centrala samtalen var 

gymnasieskolans yrkesutbildningar med inriktning mot industrins behov. 

Syftet var att kommuner behövde samla sina utbildningsresurser i regionala centra för 

att kvalitén och statusen i yrkesutbildningarna skulle kunna tryggas långsiktigt. 

När Teknikcollege utarbetades tog de centrala parterna fram en kvalitetssäkrad 

certifiering med tydliga kriterier som skulle uppfyllas av både regioner och lokala 

utbildningar. Syftet var att kvalitetssäkra nuläge samt att identifiera regionala och lokala 

utvecklingsområden. Certifieringen genomfördes av representanter från centrala 

arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

 

Utöver Teknikcollege finns idag även Vård- och omsorgscollege med samma centrala, 

regionala och lokala strukturer. 

De exempel som finns i Sverige på regional eller delregional nivå där Teknikcollege 

varit framgångsrikt har oftast en gemensam nämnare – en stor majoritet av kommunerna 

har valt att delta i arbetet från start. Utvecklingen inom Fyrbodal har i detta avseende 

varit negativ. Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan 

kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, 

Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i 

september 2007. Över tid har deltagandet från regionens kommuner varit negativ och i 

nuläget omfattar Teknikcollege endast fyra kommunala huvudmän – Lysekil, 

Munkedal, Kunskapsförbundet väst samt Uddevalla. 

Förvaltningen menar därför att ett delregionalt arbete och grepp saknas kring 

Teknikcollege vilket är en faktor som negativt påverkar. 

Verksamheten från Uddevalla gymnasieskola ser därför mycket begränsade effekter av 

Teknikcollege vad gäller utveckling och kvalitet. Verksamheten ser också att det lokala 

och delregionala engagemanget är lågt över tid. Detta innebär att målsättningen med 

Teknikcollege inte uppfylls på lokal nivå då det inte ger önskat resultat.  

Förvaltningen vill dock understryka att Uddevalla gymnasieskola har mycket goda 

kontakter med företag och branscher och bedriver ett starkt utvecklingsarbete över tid 

och idag. 

Förvaltningen bedömer att Uddevalla gymnasieskola har och kommer att ha betydande 

ekonomiska utmaningar. Detta beror främst på stora omställningar kopplat till 

nyanlända elever, att antalet elever från andra kommuner minskar över tid samt att 

andelen elever som hoppar är för hög. Det är därför nödvändigt att bedöma huruvida 

effekterna av Teknikcollege ger önskad effekt. Förvaltningens samlade bedömning är 
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att effekten är försumbar samt att det finns tydliga brister i det delregionala samt lokala 

arbetet. 

Teknikcollege är därför en del av verksamheten som därmed kan utgå utan 

kvalitetspåverkan samt bidra till nödvändiga kostnadseffektiviseringar 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

Avtal Teknikcollege Fyrbodal  

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet Teknikcollege Fyrbodal 

 

Ärendebeskrivning 

I början av 2000-talet startades en central diskussion angående branschernas behov av 

kompetensförsörjning. Detta samtal genomfördes med fackliga parter, arbetsgivar-

organisationer samt utbildningsdepartementet. Fokus för de centrala samtalen var 

gymnasieskolans yrkesutbildningar med inriktning mot industrins behov. Bakgrunden 

var att alltför få elever genomgick yrkesutbildning samt att den kvalitet som den 

svenska gymnasieskolan levererade hade brister.  

De centrala samtalen ledde fram till att parterna enades att börja ett försöksarbete att 

etablera regionala yrkesutbildningscentra.  

Syftet var att kommuner behövde samla sina utbildningsresurser i regionala centra för 

att kvalitén och statusen i yrkesutbildningarna skulle kunna tryggas långsiktigt. Därför 

beslutade regeringen att ge Yrkesutbildningsdelegationen i uppdrag att starta två 

pilotprojekt - ett i Trollhättan och ett i Mälardalsregionen. Dessa projekt skulle utveckla 

regionala yrkesutbildningscentra i samverkan med företag, fack och kommuner i 

respektive regioner.  

Under det centrala arbetets gång ändrades rubriceringen på initiativ från Teknik-

företagen – begreppet regionala yrkesutbildningscentra ändrades till Teknikcollege. 

Detta innebar och innebär även idag en olycklig begreppsförvirring där Teknikcollege 

ibland uppfattas som eftergymnasial utbildning på högskolenivå. Teknikcollege är dock 

fokuserat mot gymnasieutbildning och har ingen tydlig koppling mot högskole-

utbildningar på landets lärosäten. 

När Teknikcollege utarbetades tog de centrala parterna fram en kvalitetssäkrad 

certifiering med tydliga kriterier som skulle uppfyllas av både regioner och lokala 

utbildningar. Syftet var att kvalitetssäkra nuläge samt att identifiera regionala och lokala 

utvecklingsområden. Certifieringen genomfördes av representanter från centrala 

arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 

Utöver att centrala kriterier utarbetades togs även en strukturbild fram över vilka av 

gymnasieskolans yrkesutbildning som skulle kunna omfattas av Teknikcollege-
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strukturen. Sedan detta arbete har gymnasieskolan genomgått en större 

strukturförändring av programstrukturen – reformen GY11.  

 

Översatt till dagens programstruktur skulle då nedanstående utbildningar kunnat 

omfattas av Teknikcollege: 

 

- Bygg- och anläggningsprogrammet 

- El- och energiprogrammet 

- Fordons- och transportprogrammet 

- Industritekniska programmet 

- Teknikprogrammet 

- VVS- och fastighetsprogrammet 

 

Trots denna centralt framtagna struktur motsatte sig främst Teknikföretagen detta vilket 

har resulterat att Teknikcollege idag att främst omfattar Teknikprogrammet samt 

Industritekniska programmet. Över tid har det dock skett förändringar som medger att 

fler utbildningar omfattas av TC-strukturen. Förvaltningen menar att denna ursprungliga 

avgränsning begränsade möjligheterna till bred utveckling – både horisontellt och 

vertikalt.  

Utöver Teknikcollege finns idag även Vård- och omsorgscollege med samma centrala, 

regionala och lokala strukturer. 

 

Teknikcollege Fyrbodal och Uddevalla gymnasieskola 

 

De exempel som finns i Sverige på regional eller delregional nivå där Teknikcollege 

varit framgångsrikt har oftast en gemensam nämnare – en stor majoritet av kommunerna 

har valt att delta i arbetet från start samt att arbetet drivits strategiskt på regional eller 

delregional nivå.  

Utvecklingen inom Fyrbodal har i detta avseende varit negativ. Teknikcollege Fyrbodal 

var ursprungligen ett samarbete mellan kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, 

Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, 

Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i september 2007. Över tid har deltagandet 

från regionens kommuner varit negativ och i nuläget omfattar Teknikcollege endast fyra 

kommunala huvudmän – Lysekil, Munkedal, Kunskapsförbundet väst samt Uddevalla. 

Förvaltningen menar därför att ett delregionalt arbete och grepp saknas kring 

Teknikcollege vilket är en faktor som negativt påverkar utvecklingsarbetet mellan 

huvudmän, kommunalförbund, branschorganisationer, företag samt fackliga 

organisationer.  

Uddevalla gymnasieskola har idag jämförelsevis en betydligt större andel elever som 

går yrkesutbildningar jämfört med riket i övrigt. Verksamheten är också riksledande i 

lärlingsutbildning – både vad gäller omfattning och utbud. Samtliga yrkesutbildningar 

har ett tätt och väl fungerande samarbete med branscher program- och branschråd. I 

nuläget omfattas Uddevalla gymnasieskolas Teknikprogram samt Industriprogram av 

Teknikcollege. Enligt strukturen erbjuds eleverna 300 poäng mer än övriga 
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gymnasieprogram – 2800 poäng. Verksamheten från Uddevalla gymnasieskola ser dock 

mycket begränsade effekter av Teknikcollege vad gäller utveckling och kvalitet. 

Verksamheten ser också att det lokala och delregionala engagemanget är lågt över tid. 

Detta innebär att målsättningen med Teknikcollege inte uppfylls på lokal nivå då det 

inte ger önskat resultat. Förvaltningen vill dock understryka att Uddevalla 

gymnasieskola har mycket goda kontakter med företag och branscher och bedriver ett 

starkt utvecklingsarbete över tid och idag. Förvaltningen menar vidare att Teknikcollege 

Fyrbodal i en framtid skulle kunna vara intressant och ge avsedda effekter om det 

delregionala arbetet bedrevs i ett bredare helhetsperspektiv kopplat till en tydlig strategi 

om framtida kompetensförsörjning där fler av gymnasieskolans program omfattades av 

collegestrukturen.  

 

Verksamhetens nuläge 

 

Efter gymnasiereformen GY11 (2011) har möjligheten för specialutformning av 

teknikprogrammet upphört och inriktningen på studieförberedande utbildning stärktes.   

Från början certifierades inriktningen Teknik och företagsamhet för 

TC (Teknikcollege) och var då ett specialutformat teknikprogram. Efter GY11 tvingade 

regelverket en nedläggning av inriktningen och certifieringen inom TC flyttades 

över till PRO-inriktningen (produktionsteknik).  

Ingen elev har dock läst 2800p - vilket är ett krav från TC - sedan 2015.   

Enligt TC ska styrgruppers ordförande vara en representant från näringslivet, TC har 

dock inte klarat att rekrytera någon ordförande till den lokala styrgruppen sedan 2014.  

Till detta kommer införandet av Gymnasieingenjören (TE4) där Uddevalla numera 

erbjuder samtliga 4 inriktningar (PRO, SAM, IT och DES). Här ges eleverna både 

påbyggnad av teknikämnen samt en breddning med praktiska kurser. 

Utbildningen är till ca hälften av utbildningstiden APL-förlagd (arbetsplatsförlagt 

lärande) på företag vilket kräver ett nära samarbete med de lokala 

företagen. Verksamheten är finansierad i sin helhet med statsbidrag.  

Utbildningen har fungerande lokalt programråd för samverkan med de lokala företagen.  

En stor del av uppdraget som TC har är att ge eleverna en bredare och djupare 

utbildning med hög kvalitet samt att de lokala förtagen kan påverka utbildningen 

och därmed tillgodose sitt behov av rätt utbildad arbetskraft.   

Verksamhetens uppfattning är att detta löses på ett bra sätt genom arbetet med 

Gymnasieingenjören på TE samt möjligheten till lärling och lärlingsanställning på IN.  

 

Ekonomi 

 

Förvaltningen bedömer att Uddevalla gymnasieskola har och kommer att ha betydande 

ekonomiska utmaningar. Detta beror främst på stora omställningar kopplat till 

nyanlända elever, att antalet elever från andra kommuner minskar över tid samt att 

andelen elever som hoppar är för hög. Det är därför nödvändigt att bedöma huruvida 

effekterna av Teknikcollege ger önskad effekt. Förvaltningens samlade bedömning är 

att effekten är försumbar samt att det finns tydliga brister i det delregionala samt lokala 
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arbetet. Kostnaden för Uddevalla gymnasieskola har verksamheten bedömt till c a 

600.000/år. Till detta kommer en avgift till Fyrbodals kommunalförbund samt 

kringkostnader på 200.000/år – totalt 800.000/år.  

Teknikcollege är därför en del av verksamheten som därmed kan utgå utan 

kvalitetspåverkan samt bidra till nödvändiga kostnadseffektiviseringar i Uddevalla 

gymnasieskola. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos  

Förvaltningschef  

Skickas till 
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Justering av regler för förskola och pedagogisk omsorg i 
Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Övergripande regelverk för förskola och pedagogisk omsorg finns i skollagen. Barn och 

utbildningsnämnden antar kompletterande regler för förskola och pedagogisk omsorg. 

Det finns anledning att göra en justering och uppdatering av dessa utifrån administrativa 

rutiner och redaktionella ändringar.  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16 
Förslag på nytt regelverk förskola och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun. 
  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anta nytt regelverk förskola och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun 
  
att förändringarna av reglerna gäller från och med 1 januari 2021   
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Handläggare 

Enhetschef Charlotte Barthélemy 

Telefon 0522-69 70 12 
charlotte.barthelemy@uddevalla.se 

 

Justering av regler för förskola och pedagogisk omsorg i 

Uddevalla kommun  

Sammanfattning 

Övergripande regelverk för förskola och pedagogisk omsorg finns i skollagen. Barn och 

utbildningsnämnden antar kompletterande regler för förskola och pedagogisk omsorg. 

Det finns anledning att göra en justering och uppdatering av dessa utifrån administrativa 

rutiner och redaktionella ändringar.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16 

Förslag på nytt regelverk förskola och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun. 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta nytt regelverk förskola och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun 

 

att förändringarna av reglerna gäller från och med 1 januari 2021   

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Övergripande regelverk för förskola och pedagogisk omsorg finns i skollagen. Barn och 

utbildningsnämnden antar kompletterande regler för förskola och pedagogisk omsorg. 

Det finns anledning att göra en justering och uppdatering av dessa utifrån administrativa 

rutiner och redaktionella ändringar.  

 

Det som har förändrats i regelverket är huvudsakligen följande: 

 Nya rutiner kring ändring av vistelsetid, taxeförändring för föräldraavgiften 

träder i kraft först nästkommande debiteringsmånad. Syftet är att minska 

administrationen på så sätt att förändringar i avgiften kommer att ske först 

månaden efter. Förskottsdebitering tillämpas och när vårdnadshavare ändrar 

barnets vistelsetid ske en återbetalning av avgiften i fall förändringen innebär att 

avgiften blir lägre. Detta tillvägagångssätt medför en omfattande administration 

som behöver förändras.  

mailto:charlotte.barthelemy@uddevalla.se
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 För att styrka att vårdnadshavare har rätt till en placering som överstiger 15 

timmar kommer sysselsättningsintyg att efterfrågas för barn som är placerade 

mer än 15 timmar per vecka 

 

 Förtydligande kring vad som gäller vid kompetensutvecklingsdagar 

 

 Förtydligande kring rutiner kring utökad tid på grund av särskilda skäl. 

 

 Tillagd information om tillgång till barnhälsa. 

 

 Förtydligande om vad som gäller om en vårdnadshavare säger upp sin plats vid 

fördelad faktura. 

 

 Redaktionella ändringar  

 

Förändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2021. 

 

 

 

Staffan Lindroos   Charlotte Barthélemy 

Förvaltningschef Enhetschef  

Skickas till 

Förskolekontoret  

Samtliga fristående verksamheter i kommunen (förskola och pedagogisk omsorg) 
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Röd text – utgår 

Grön text - nytt 

 

1. Förskola och pedagogisk omsorg  

1. 1 Verksamheternas uppgift  
Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen trygg omsorg. 
Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att 
omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 
social gemenskap samt förbereda barnet för fortsatt utbildning. Förskolan är en egen skolform 
från och med 1 juli 2011.   

  
Huvudmannen (den som driver verksamheten) ska se till att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek samt att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. 
Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskola kommer till stånd för alla barn i 
kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen 
får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående 
förskola.    

  
Kommunen ska sträva efter att istället för förskola erbjuda ett barn pedagogisk omsorg om 
barnets vårdnadshavare önskar det. Sådan omsorg ska genom pedagogisk verksamhet 
stimulera barns utveckling och lärande. Verksamheten ska utformas med respekt för barnets 
rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga 
rättigheter och barnkonventionen - Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 
barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.     

  
För att förskola och pedagogisk omsorg ska kunna erbjudas ska barnet ha fyllt ett år.  

  

1.2 Förskola  
En förskola bedrivs normalt i särskilda förskolelokaler. I förskolan arbetar förskollärare och 
barnskötare. Det finns inte något fastställt antal gällande hur många barn som maximalt får 
finnas på varje barngrupp. Antalet beror på barnens ålder, lokalernas storlek, barnens 
vistelsetider och behov samt på efterfrågan av platser. Avdelningarna samarbetar kring 
öppning, stängning, lov m.m. Förskolan har en egen läroplan som den arbetar utifrån och 
utgör första steget i barns utbildning. Förskolan lyder under samma skollag som övriga 
skolformer.   

  
Förskolan bedrivs av kommunen eller av en fristående huvudman (bolag, förening, registrerat 
trossamfund, stiftelse eller en enskild individ).  
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1.3 Pedagogisk omsorg  
Pedagogisk omsorg är verksamhet som inte är förskola. Exempel är familjedaghem/dagbarn-
vårdare, flerfamiljsystem och liknande. I Uddevalla kommun finns kommunala familjedag-
hem och fristående familjedaghem. De fristående familjedaghemmen finns både i bolag med 
flera anställda dagbarnvårdare och i bolag som endast består av en dagbarnvårdare. En 
dagbarnvårdare tar emot en barngrupp i sitt eget hem eller i en särskild lokal. Dagbarn-
vårdarna arbetar oftast tillsammans för att kunna vikariera för varandra när det behövs.   
  
Den pedagogiska omsorgen ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med lämplig 
sammansättning och storlek. Det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att 
barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.   

  
Kommunen erbjuder familjedaghem för barn i åldrarna 1–6 år. Några fristående familjedag-
hem erbjuder verksamhet för barn som fyllt ett år till och med vårterminen det år barnet fyller 
13 år.    

  

1.4 Öppen förskola   
Öppen förskola finns på olika ställen i kommunen. Den öppna förskolan är en mötesplats för 
föräldrar som har barn i åldern 0–6 år. Barn och vuxna deltar tillsammans i verksamheten. För 
de kommunala öppna förskolornas verksamheter ansvarar socialförvaltningen. Se information 
på hemsidan www.uddevalla.se    

  

2. Kommunal och fristående verksamhet – likheter och skillnader  
Kommunen driver förskolor och pedagogisk omsorg. Ansvarig för varje 
förskola/dagbarnvårdargrupp är en rektor/enhetschef. Chef över rektorerna är 
verksamhetschefen för förskola och pedagogisk omsorg. Den kommunala verksamheten står 
under tillsyn av Skolinspektionen.   

  
Fristående förskola och pedagogisk omsorg drivs av någon annan än kommunen (bolag, 
förening, registrerat trossamfund, stiftelse eller en enskild individ). Innan verksamheten 
startar måste den fristående huvudmannen få ett godkännande från kommunen för att driva 
verksamhet. För pedagogisk omsorg ska kommunen fatta beslut om att verksamheten har rätt 
till bidrag eller inte rätten till bidrag.  När verksamheten har startat står den under kommunens 
tillsyn. Kommunen betalar ersättning till den fristående huvudmannen enligt samma principer 
som till den egna verksamheten.   

  
De flesta lagar/regler/läroplan/styrdokument är gemensamma för både den kommunala och 
den fristående verksamheten.        

  
Fristående verksamheter beslutar själva om sina föräldraavgifter. Dessa får dock inte överstiga 
maxtaxa (se mer om avgifter under punkt 6).  
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3. Vem har rätt till en placering?  

3. 1 Den som arbetar eller studerar  
Vårdnadshavare som arbetar eller studerar har rätt att ha sina barn i verksamhet under 
arbetstid/studietid samt för resor till och från arbetet/studierna samt för under tid för sömn vid 
nattarbete. Permittering likställs i detta sammanhang med arbete För de som arbetar 
kvällar/nätter/helger: se nedan angående dygnet-runt-öppen verksamhet.   

  
Vistelsetiden bestäms utifrån båda vårdnadshavarnas omsorgsbehov. Om vårdnadshavarna bor 
tillsammans är det tiderna för den vårdnadshavare med den kortaste arbetstiden/studietiden 
som avgör barnets vistelsetid.   
 
Om vårdnadshavarnae inte bor tillsammans och barnet har ett växelvis boende ska varje 
vårdnadshavare som har behov av omsorg vara platsinnehavare. Varje vårdnadshavares 
omsorgsbehov/rätt till placering avgör barnets vistelsetid när barnet bor hos respektive 
vårdnadshavare. Varje platsinnehavare får en faktura (se nedan angående fördelad faktura).    

  
Vårdnadshavare har inte rätt till verksamhet under sin semester/lov eller annan ledighet.   
  

3.2 Föräldralediga på grund av syskon  
Föräldralediga vårdnadshavare har rätt till verksamhet för sina andra barn i förskoleåldern 
under 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar ska fördelas över veckan beslutas av rektor. 
Barnet har rätt att behålla sin vistelsetid en månad efter det nya syskonets födelse (exempel: 
Ett nytt barn föds den 18 augusti. Om det äldre syskonet tidigare haft en heltidsplats har 
vårdnadshavarna rätt att ha kvar heltidsplatsen till och med den 17 18 september. Därefter 
erbjuds 15 timmars verksamhet per vecka för det äldre barnet). En förälder vårdnadshavare 
kan inte vara föräldraledig för ett barn samtidigt som det barnet är i förskola/pedagogisk 
omsorg.    

  
Om föräldrapenning tas ut innan barns födelse sker en bedömning av omsorgsbehovet för det 
äldre syskonet. Rektor fattar beslut om vistelsetid.  
 
När vårdnadshavare återgår i arbete eller studier efter föräldraledighet ska sysselsättningsintyg 
lämnas in via kommunens e-tjänst. Tjänste- eller studieintyget ska inte vara äldre än 1 månad. 
 

3.2.1 Den som både arbetar och är föräldraledig för syskon  
Vid bedömning av rätten till vistelsetid utgår kommunen först från vårdnadshavarens 
arbetstid. Om denna överstiger 15 timmar per vecka är det arbetstiden som är utgångspunkten 
för beräkningen av vistelsetiden. Någon rätt till vistelsetid utöver arbetstiden på grund av 
uttag av föräldraledighet finns ej.   
  
Exempel: Vårdnadshavare har ett omsorgsbehov på 8 timmar två dagar per vecka på grund 
av arbete. Barnet har därför rätt till en placering dessa dagar på 16 timmar sammanlagt. 
Någon ytterligare rätt till placering finns ej trots att vårdnadshavare är föräldraledig övrig 
tid.      
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Om arbetstiden per vecka understiger 15 timmar får vårdnadshavaren utnyttja sin rätt till 
placering på grund av föräldraledighet upp till 15 timmar så att den totala vistelsetiden uppgår 
till 15 timmar per vecka.       
  
Exempel: Vårdnadshavare har ett omsorgsbehov på 8 timmar en dag per vecka på grund av 
arbete. Barnet har därför rätt till en placering denna dag på 8 timmar samt ytterligare 
vistelse på 7 timmar per vecka så att den sammanlagda tiden uppgår till 15 timmar. Hur de 7 
timmarna fördelas sker efter överenskommelse med verksamheten.    
  
Om vårdnadshavarens arbetstid varierar mellan veckorna sker placeringen utifrån en 
sammanlagd beräkning så att den totala vistelsetiden under en 4-veckorsperiod uppgår till 
högst 60 timmar. Justering av barnets vistelsetid kan göras per kalendervecka.   
  

3.3 Arbetssökande   
Arbetssökande har rätt till verksamhet för sina barn 15 timmar per vecka. Hur dessa timmar 
fördelas över veckan beslutas av rektor.  

Om vårdnadshavaren, innan den blev arbetssökande, hade rätt till placering mer än 15 timmar 
per vecka har den rätt till placering i samma omfattning under en månad efter det att den blev 
arbetssökande.   

 

Exempel: Barnet vistas i förskola 35 timmar per vecka eftersom vårdnadshavarna arbetar. En 
vårdnadshavare blir arbetssökande 1 november. Barnet har rätt att vara kvar i verksamheten 
35 timmar per vecka fram till 1 december då placeringen minskar till högst 15 timmar per 
vecka.   

  
Om vårdnadshavare får arbete eller börjar studera ska denne snarast möjligt anmäla att 
vistelsetiderna ska ändras till verksamheten samt via Barn och utbildningsförvaltningens e-
tjänst på hemsidan www.uddevalla.se  
Dessutom ska sysselsättningsintyg lämnas via kommunens e-tjänst. Tjänste- eller 
studieintyget ska inte vara äldre än 1 månad. 

3.4 Sjukskrivna/sjukdom i familjen  
Om vårdnadshavare blir sjukskriven sker en bedömning av omsorgsbehovet utifrån tidigare 
placeringstid och sjukdomens omfattning. Rektor fattar beslut om vistelsetiderna. Om 
familjen har fler barn i förskola/pedagogisk omsorg/fritids och något av dessa barn blir sjuk, 
se punkt 3.7 nedan. Graviditetspenning likställs med sjukskrivning.  

  

3.5 Allmän förskola  
Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 år har hen rätt till allmän förskola 15 timmar per 
vecka (525 timmar på ett år). Den allmänna förskolan följer samma terminer som skolan med 
uppehåll för samtliga lov och kompetensutvecklingsdagar/studiedagar.   
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Från och med hösten det år ditt barn fyller 3 år har barnet rätt till allmän förskola 15 timmar 
per vecka (525 timmar på ett år). Den allmänna förskolan följer grundskolans läsårstider med 
uppehåll för samtliga lov och de kompetensutvecklingsdagar/studiedagar som grundskolan 
har. Om ett barn med allmän förskola har sin närvarotid när förskolan har 
kompetensutvecklingsdag erbjuds byte av dag den veckan så barnets rätt till 525 timmar 
tillgodoses. 
  
Den allmänna förskolan är avgiftsfri, till för barnet och kräver inte något omsorgsbehov. På 
förskolan ingår den allmänna förskolan i den ordinarie verksamheten.   
  
Vistelsetiden följer skolans läsårstider (med uppehåll för alla lov).  
 
Den som bara utnyttjar allmän förskola, men har behov av att barnet vistas i verksamheten 
även under lov och kompetensutvecklingsdagar/studiedagar. Avgift uttas för dessa dagar på så 
sätt att för varje dag som verksamhet nyttjas uttas avgift för hela den kalenderveckan. 
Exempel: fredag och måndag behövs omsorg. Avgift tas ut för 2 hela kalenderveckor (se 
nedan om avgifter). Minsta debiteringsperiod är en kalendervecka.    
  

3.6 Dygnet-runt-öppen verksamhet  
För dig som arbetar kvällar, nätter och helger finns Fyren. Fyren tar emot barn i åldrarna 1–13 
år. Behov av plats ska styrkas med arbetsgivarintyg sysselsättningsintyg som visar att 
arbetsgivaren enbart kan erbjuda arbete på obekväm arbetstid.  
Om du bara har behov av omsorg under obekväm arbetstid ansöker du om plats på Fyren. Har 
du också ett omsorgsbehov vardagar kl. 06.00-18.00 behöver du även söka plats på Skansens 
förskola. Barn, 1–6 år, har alltid sin dagvistelse på Skansens förskola.  
  
Enligt barnkonventionen artikel 31 har barn rätt till lek, vila och fritid. Alla beslut som tas ska 
utgå från barnets bästa.   
  
Möjlighet att nyttja Fyrens verksamhet förutsätter att ett schema är inlämnat senast en månad 
före aktuellt omsorgsbehov. Detsamma gäller vid ändring av schema Vid ändring av schema 
gäller samma förutsättning: inlämnat en månad före aktuellt omsorgsbehov.  
  
Fyrens verksamhet har kompetensutveckling/planering två dygn/termin för ordinarie personal, 
och bemannas då med vikarier. Information går ut till vårdnadshavare i god tid.  
  
Om behovet av omsorg på obekväm arbetstid upphör har barnet inte längre rätt till plats på 
Fyren. Om behov av omsorg under obekväm arbetstid uppstår igen måste en ny ansökan till 
Fyren göras.  

  
Ange vid ansökan vilket alternativ du önskar.  
Fyrens två alternativ vid placering under obekväm arbetstid:  

• Alt 1: Kväll/helg innebär ett omsorgsbehov på vardagar kl. 18.00-22.30 samt helger och 
helgdagar 06.00-22.30.  

• Alt 2: Nattis innebär ett omsorgsbehov på 20 timmar eller mer per månad, nätter kl.  
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18.00-07.00 samt helg/helgdagar.  
 

3.7 Barn i behov av särskilt stöd  
Verksamheten ska utgå från varje barns behov. Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl 
behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges den omsorg som deras speciella behov kräver (8 
kap 7 § skollagen). Dessa placeringar är avgiftsfria upp till 25 timmar per vecka. För vistelse 
över 25 timmar per vecka reduceras ordinarie avgift med 27 %.  
  
Barn som på grund av familjens situation i övrigt behöver utökad tid kan erbjudas detta i 
enlighet med 8 kap 5 § skollagen. Avgift tas ut enligt ordinarie taxa. (se punkt 6).     
När barn har behov av utökad vistelsetid i förskola/ pedagogisk omsorg av särskilda skäl tar 
vårdnadshavare kontakt med rektor. 
 
Efter underlag från rektor fattas beslut om plats på förskola/i pedagogisk omsorg för barn med 
behov av särskilt stöd i sin utveckling, enligt reglerna i 8 kap 7 § skollagen. 
 
 
Efter underlag från rektor fattas beslut om plats på förskola/i pedagogisk omsorg för barn i 
den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete /studier eller om barnet 
har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt enligt 8 kap 5§ skollagen. 
 
Barnhälsa 

Inom förskolan/pedagogisk omsorg finns tillgång till specialpedagog, kurator och psykolog. 
Dessa stödjer och handleder verksamheten på förskola och pedagogisk omsorg genom 
konsultation och handledning till rektor och personal. 

 
3.8 Barn som är folkbokförda i annan kommun och som önskar 
förskola/pedagogisk omsorg i Uddevalla   
Om ditt barn är folkbokfört i en annan kommun än Uddevalla kan du ansöka om plats i 
Uddevalla. Ansökan Placering beviljas av Uddevalla kommun om det finns lediga platser.   
Tag kontakt med Förskolekontoret (se adress m.m. nedan) om barnets folkbokföringsadress 
ändras eftersom det är viktigt att Uddevalla kommun har kontakt med barnets 
folkbokföringskommun angående placeringen.  

  

3.9 Ändrad folkbokföringskommun när barnet har en placering  
Om barnets folkbokföringskommun ändras från Uddevalla till annan kommun, är det inte 
säkert att Uddevalla kommun kan fortsätta att erbjuda plats. Det är hemkommunens 
skyldighet att erbjuda verksamhet. Tag kontakt med Förskolekontoret inför ändringen av 
folkbokföringskommun.      
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3.10 Barn som är folkbokförda i Uddevalla kommun och som önskar plats i  
annan kommun   
Om ditt barn är folkbokfört i Uddevalla kommun, men ni önskar plats i annan kommun, tar ni 
kontakt med den kommun där ni önskar plats. Om den kommunen kan erbjuda en plats tar ni 
kontakt med Förskolekontoret (se adress m.m. nedan).   
 
3.11 Delad placering   
Det finns möjlighet att kombinera plats i två olika verksamhetsformer. Det betyder att samma 
barn kan vistas i olika verksamheter under samma dygn. Förskola är en verksamhetsform och 
pedagogisk omsorg är en annan verksamhetsform. Ett särskilt regelverk finns för delad 
placering. Ansökan görs via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst på hemsidan 
www.uddevalla.se/bet   
  
3.12 Ändring av vistelsetid  
När ett barn behöver gå upp eller ner i vistelsetid ska tid och placeringsgrund meddelas via e-
tjänsten senast två veckor i förväg (gällande avgifterna se punkt 6.2 nedan).   
När ett barn behöver gå upp eller ner i vistelsetid på grund av ändrad placeringsgrund ska 
detta meddelas snarast möjligt via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst som nås 
frånhemsidan www.uddevalla.se/bet  
 
Sysselsättningsintyg ska lämnas om barnets vistelsetid ändras från föräldraledig/arbets-
sökande (15 tim/vecka) till arbete/studier via kommunens e-tjänst. Tjänste- eller studieintyget 
ska inte vara äldre än 1 månad. (gällande avgifterna se punkt 6.2 nedan).   
 

4. Att ansöka om plats m.m.  

4.1 Ansökan   
Ansökan om plats för samtliga verksamheter görs via Barn och utbildningsförvaltningens e-
tjänst på kommunens hemsida www.uddevalla.se/bet. Önskar du söka till Frida förskola, 
söker du det alternativet både genom kommunen och direkt till Frida förskola.   
  
För dDe som behöver hjälp med att göra ansökan kan man besöka kommunens Kontaktcenter. 
Ansökan kan göras tidigast när barnet är sex månader. Ansökan om plats kan göras max 12 
månader innan önskat placeringsdatum.    

  
I din ansökan ska du ange vilka verksamheter/alternativ du önskar (både kommunala och 
fristående) samt vilket datum du önskar plats samt grund för placering. Du kan söka fem olika 
alternativ. Fram till dess att du blir erbjuden en plats kan du när som helst ändra dina 
köalternativ och/eller önskat placeringsdatum samt placeringsgrund utan att ködatum ändras.      

  
Om familjen har obetalda barnomsorgsavgifter kan köanmälan göras, men plats kan inte 
erbjudas förrän skulden är reglerad. Fr.o.m. höstterminen det år ditt barn fyller tre år har 
barnet rätt till avgiftsfri allmän förskola. Denna rätt påverkas inte av eventuella skulder. Om 
vårdnadshavarna sammanbor räcker det att en av dem ansöker om plats. Den sökande blir 
mottagare av fakturan.    
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Sysselsättningsintyg efterfrågas för att styrka placeringsgrund för placeringar som är mer än 
15 timmar per vecka. Intyg ska inkomma från vårdnadshavare som har omsorgsbehov 
Exempel på intyg är tjänstgörings-, studie- och sjukintyg. Dokumenten ska vara underskrivna 
av behörig person. Vid egen firma kan ett registerutdrag skickas in. Intyget ska inte vara äldre 
än 1 månad. 
 
Inkommer inget intyg gäller 15 timmars placering per vecka. 
 
4.2 Köregler  
Vi försöker så långt det är möjligt att tillgodose ditt förstahandsval.  Om du blir erbjuden ditt 
förstahandsval och väljer att tacka nej så förlorar du din plats i kön. Har du fortfarande ett 
omsorgsbehov måste du då ansöka om plats på nytt.   
  
Blir du erbjuden något av dina andra alternativ kan du välja att stå kvar i kön till ditt 
förstahandsval oavsett om du tackar ja eller nej.   
  
Har du inte svarat på placeringserbjudandet inom angiven tid, tas din ansökan bort. Detsamma 
gäller om du inte svarar när kommunen frågar om du vill stå kvar i kön.  
  
Om du blir erbjuden något av dina alternativ och väljer att flytta fram önskat placeringsdatum 
är det samma som att du tackar nej till platsen. Ny ansökan får då göras.  
  
4.3 Förtur  
Förtur beviljas om något av följande skäl finns:  

  
• Barn som är i behov av särskilt stöd enligt 8 kap 7 § skollagen  
• Barn som är i behov av stöd enligt 8 kap 5 § skollagen   
• Om det, vid tidpunkten för önskad placering, finns syskon placerat på den sökta 

enheten så kan man söka syskonförtur dit. För att åberopa syskonförtur bör man söka 
minst fyra månader innan önskat placeringsdatum. Som syskon räknas barn som ingår 
i samma hushåll. Förturen gäller till dess att plats kan erbjudas där syskonet är 
placerat.  

• Vårdnadshavare som haft plats vid dygnet-runt-öppen verksamhet och som blir 
föräldralediga har förtur vid återgång till arbete på obekväm arbetstid. Behov ska 
anmälas minst fyra månader innan önskat startdatum.  

• Omplaceringar på grund av särskilda skäl.  
• Omplaceringar på grund av organisatoriska förändringar inom kommunal verksamhet. 

Som exempel kan nämnas omplaceringar som måste göras på grund av att en 
verksamhet upphör.   

  

4.4 Undantag från köreglerna  
Det kan finnas skäl att göra undantag från köreglerna. Ett sådant exempel kan vara att plats 
kan erbjudas till ett barn i en särskild ålder för att få en bra sammansättning i gruppen eller att 
ledig plats uppstått i en grupp med en viss ålder på barnen.   
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4.5 Skyddade personuppgifter  
Om du efter beslut av skattemyndigheten har beviljats adresskydd eller skyddad identitet 
måste du själv informera om detta i samband med att du ansöker om plats. Du söker då på 
pappersblankett. Ta kontakt med Förskolekontoret så hjälper vi dig.  

  

4.6 Tilldelning av plats   
Av skollagen 8 kap 14 § framgår att när vårdnadshavare har önskemål om förskola med 
offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader.  

  
När det finns en ledig plats i den verksamhet du önskat får du ett placeringserbjudande. Detta 
vill vi att du svarar på, via kommunens hemsida, oavsett om du vill ha platsen eller inte.   

  
Avgift tas ut från och med det datum som erbjudandet gäller under förutsättning att 
vårdnadshavare tackat ja till platsen.    

  
4.7 Byte av placering  
Om ditt barn påbörjat en placering, men du önskar byta kan du ansöka om plats via 
kommunens e-tjänst.   

  
I samband med byte av placering gäller en administrationstid på två veckor. Det betyder att 
barnet kan påbörja den nya placeringen tidigast två veckor efter att ni fått besked om att byte 
kan ske. Någon uppsägning ska inte göras.   

  

4.8 Uppsägning   
Om du vill avsluta din placering måste den sägas upp via kommunens e-tjänst. 
Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag uppsägningen registrerats. Under 
uppsägningstiden ska barnomsorgsavgift betalas, även om platsen inte skulle utnyttjas.   

  

4.9 Delad placering   
Som beskrivs under punkt 3.12 finns möjlighet att kombinera platser i två olika 
verksamhetsformer. Ansökan görs via kommunens e-tjänst på hemsidan 
www.uddevalla.se/bet.  

  
När barnet har en delad placering och man vill avsluta en av placeringarna så ska den 
placeringen sägas upp via kommunens e-tjänst. Två månaders uppsägningstid gäller.   
  

4.10 Möjlighet att behålla platsen vid längre frånvaro   
Vårdnadshavare, som har en pågående placering, och som önskar göra ett uppehåll i 
nyttjandet under minst en månad och som längst två månader, kan ansöka om att få behålla 
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platsen Ansökan skickas till Förskolekontoret. Om ansökan beviljas uttas avgift under 
frånvaron. Om frånvaron överstiger 2 månader måste platsen sägas upp och ny plats sökas.   

4.11 Plats som inte utnyttjas  
Om en plats inte utnyttjas och giltigt skäl saknas så beslutar kommunen att har rätten till 
platsen upphört.   
  

4.12 Förskoleklass, 6-åringar   
Verksamheten i förskoleklass ska förbereda barnet för fortsatt utbildning och är obligatorisk.   
  
Placeringar för barn som ska lämna förskolan/pedagogisk omsorg för att börja i 
förskoleklass/fritidshem avslutas automatiskt i förskolan i augusti. Obs! vårdnadshavare 
måste ansöka om plats i på fritidshem om behov finns. Utan ansökan kommer barnet sakna 
placering.  

  

5. Introduktion, öppettider m.m.   

5.1 Introduktion  
Barnet är inskrivet på förskolan eller i den pedagogiska omsorgen från den dag som står 
angivet på placeringsbeskedet. För att du och ditt barn ska få en så trygg och bra start som 
möjligt bör du vara tillsammans med ditt barn under introduktionen ca 2 veckor, beroende på 
barnets behov. Avgift betalas även under introduktionen.   
  

5.2 Öppettider   
Verksamheterna har öppet 06.00 – 18.00 om omsorgsbehov finns. Vissa avvikelser kan 
förekomma, men ramtiden är 12 timmars öppethållande. För de som arbetar 
kvällar/helger/nätter: se nedan angående dygnet-runt-öppen verksamhet.     

  

5.3 Barnets schema  
Omsorgsbehovet styr barnets vistelsetid. För att verksamheten ska kunna planera sin 
bemanning krävs att du lämnar schema över barnets vistelsetid. Detta sker via kommunens e-
tjänst i samband med att man tackar ja till erbjuden plats. Schemat ska ange vilken tid barnet 
lämnas och hämtas och ska uppdateras vid förändringar.  

  
Vid planering av verksamheten förutsätts att barnen är lediga under ca 4–5 veckor under ett år 
på samma sätt som vårdnadshavare normalt har semester.   
Observera att om schemaändringen innebär att barnet går från ett 15-timmars schema till ett 
schema som överstiger 15 timmar, måste sysselsättningsintyg lämnas in för att schemat ska 
godkännas. 
  

5.4 Sommaröppen verksamhet  
Under sommaren finns alltid någon förskola öppen i kommunen för de som behöver ha 
barnomsorg. Planeringen av sommarens verksamhet sker under våren. Och vVårdnadshavarna 
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får då ange sitt behov av omsorg. Vi vill uppmana alla vårdnadshavare att så noggrant som 
möjligt ange behovet så att rätt bemanning kan planeras!    
  
Observera att om den ordinarie placeringen ska avslutas så måste uppsägning alltid göras. 
och Uppsägningstiden är två månader.  
  

5.5 Kompetensutvecklingsdagar    
Några dagar per år samlas all personal för kompetensutvecklingsdagar. Det är av stort värde 
att så många av personalen som möjligt kan närvara. Under dessa dagar samordnas 
verksamheterna. Det betyder att de föräldrar som behöver omsorg under dessa dagar kan 
behöva lämna sitt barn på annat ställe än normalt. Information om vilka dagar som är 
kompetensutvecklingsdagar lämnas i god tid till vårdnadshavarna. Det görs ingen reducering 
av avgiften för dessa dagar.  
  

6. Vad kostar verksamheten?  

6.1 Avgifter i fristående verksamhet  
De fristående verksamheterna beslutar själva vilken avgift som de tar ut. Den får dock inte 
överstiga beloppen som framgår nedan (maxtaxa).  
  

6.2 Avgifter i kommunal verksamhet  
Uddevalla kommun tillämpar maxtaxa. Utgångspunkten för avgiftsberäkningen är inkomsten i 
det hushåll barnet/barnen tillhör. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar 
jämställs personer som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och har barn 
gemensamt eller är folkbokförda på samma adress. Hushållets gemensamma bruttoinkomst 
ligger till grund vid beräkningen av avgiften. Det är endast inkomst och skattepliktiga 
ersättningar som är avgiftsgrundande.    

  
• Inlämnad inkomstuppgift ska ange årsinkomsten fördelat på 12 månader, det vill säga 

den genomsnittliga månadsinkomsten.  
• Avgift ska betalas 12 månader per år.  
• Högsta avgiftsgrundande inkomsten är 49 280 kr/månad.    
• Betalning sker i förskott månadsvis.  
• Inkomstförändringar ska anmälas omgående via Barn och utbildningsförvaltningens e-

tjänst.  
• Om inlämnande inkomstuppgifter, som ligger till grund för avgiften, är felaktiga och 

inkomsten varit lägre än uppgiven inkomst och för hög avgift debiterats återbetalar 
kommunen mellanskillnaden den månad den korrekta inkomstuppgiften inkom samt 
en månad tillbaka i tiden.  

• Om inlämnande inkomstuppgifter, som ligger till grund för avgiften, är felaktiga och 
inkomsten varit högre än uppgiven inkomst och för låg avgift debiterats efterdebiteras 
mellanskillnaden högst tre år tillbaka i tiden.  

• Om ingen inkomstuppgift lämnas uttas högsta avgift.  
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• Kommunen förbehåller sig rätten att kontrollera uppgiven inkomst exempelvis hos 
arbetsgivare. Retroaktiv kontroll gentemot deklarerad inkomst görs årligen med två 
års fördröjning.  

• Om betalning inte sker efter påminnelse och krav måste sändas uttas en avgift för 
inkassokrav. Även dröjsmålsränta tas ut enligt räntelagen. Om betalningen inte 
kommit Uddevalla kommun tillhanda på fakturans förfallodatum skickas efter fem 
arbetsdagar en påminnelse ut. Man har då ytterligare 10 kalenderdagar på sig att betala 
fakturan. Uteblir betalning även efter påminnelsen skickas fordran vidare för 
inkassoåtgärder.  

• Det yngsta placerade barnet räknas som barn nr 1. Lägre avgift gäller även om något 
av barnen finns i fritidshem/pedagogisk omsorg.     

• Vid ändring av vistelsetid gäller två veckors administrationstid. Om ändringen innebär 
en lägre avgift kommer justering inte göras mer än två veckor tillbaka i tiden.  
Vid förändring av vistelsetid träder taxeförändringen i kraft nästkommande 
debiteringsmånad efter att anmälan mottagits av förskolekontoret.  

  
Förskola/pedagogisk omsorg   
Barn 1  3 % av hushållets inkomst – max 1 478 kr/mån*  
Barn 2  2 % av hushållets inkomst – max 986 kr/mån *  
Barn 3  1 % av hushållets inkomst – max 493 kr/mån*  
Barn 4 osv  Ingen avgift  
  
*1 Avgiftens storlek ändras årligen genom beslut av Kommunfullmäktige (2015-06-10 § 152) 
om indexering. Ovanstående exempel grundar sig på 2020 års taxa.  
  
Allmän förskola  
Från hösten det år barnet fyller 3 år till dess att hen börjar förskoleklass har barnet rätt till 
avgiftsfri allmän förskola, (525 timmar/år)   
  
Vid vistelsebehov över 15 timmar per vecka: reduceras avgiften med 27 % för allmän 
förskola.  

  
Placering i enlighet med 8 kap 5 § skollagen  
Avgift tas ut enligt ordinarie placeringar, se ovan.  

  
Placering i enlighet med 8 kap 7 § skollagen  
Vistelse upp till 25 timmar per vecka är avgiftsfritt.  
Vid vistelse över 25 timmar per vecka reduceras ordinarie avgift med 27 %.  
  

6.3 Fördelad faktura   
När vårdnadshavarna inte bor tillsammans, men båda har behov av omsorg, görs ansökan om 
fördelad faktura. Utgångspunkten är Om en vårdnadshavare inkommer med ansökan om 
fördelad faktura utgår vi från att den andra vårdnadshavaren också har ett omsorgsbehov.   
  



Barn och utbildning  16(18)  
2020-12-14    Dnr BUN 2020/01169  

  
  
  

 

Att fakturan är fördelad Fördelad faktura innebär att fakturan fördelas procentuellt mellan 
de båda hushållen. Inkomsten i varje hushåll ligger till grund för hur fördelningen sker. 
Det hushåll som har en större inkomst betalar en större andel av fakturan. Om hushållets 
inkomst överstiger maxinkomsten så beräknas det hushållets andel utifrån maxinkomsten.   
Exempel: hushåll 1 har en inkomst på 20 000 medan hushåll 2 har en inkomst på 30 
000. Det betyder att hushåll 1 betalar 40 % av den totala avgiften och hushåll 2 
betalar 60% av den totala avgiften.  
  
Fördelad faktura registreras och gäller först from nästkommande debiteringsmånad. Någon 
retroaktiv justering sker inte. Varje vårdnadshavare får en faktura utifrån sitt omsorgsbehov 
sin grund för placering och det egna hushållets inkomst. Den sammanlagda avgiften för barnet 
överstiger dock aldrig maxtaxan.  
 
Om någon av vårdnadshavarna säger upp sin del av platsen blir den andra vårdnadshavaren 
betalningsansvarig för hela fakturan. 
 
  
6.4 Betalningsansvar och skuld  
Om barnets båda vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och får ett 
gemensamt betalningsansvar. Med platsinnehavare avses också familjehemsföräldrar. Det 
gemensamma betalningsansvaret innebär att båda vårdnadshavarna lämnar inkomstuppgifter 
via Barn och utbildningsförvaltningens e-tjänst på kommunens hemsida 
www.uddevalla.se/bet, är avgiftspliktiga och har ett gemensamt ansvar att se till att betalning 
sker. Eventuell skuld markeras för båda vårdnadshavarna.     
Om familjen har obetalda avgifter kan köanmälan göras, men plats kan inte erbjudas förrän 
skulden är reglerad. Om skulden har uppkommit efter att placeringen startat ska den betalas 
snarast möjligt. Om det finns särskilda skäl kan en avbetalningsplan upprättas av kommunen.  
  

6.5 Avstängning  
Vid upprepade försummelser att betala avgiften för platsen kan avstängning göras ske och Ny 
placering kan inte erbjudas inte förrän den gamla skulden är betald.   

  

7. Övrigt  

7.1 Olycksfallsförsäkring  
Ditt barn omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring när barnet är placerat inom 
förskola/pedagogisk omsorg, oavsett om den är kommunal eller fristående. Försäkringen 
gäller dygnet runt och omfattar skador som barnet får på grund av olycksfall. Observera att 
försäkringen inte omfattar sjukdomsfall! Ytterligare information om försäkringen och hur du 
anmäler skada finns på kommunens hemsida www.uddevalla.se   
  

7.2 Ansvarsfrågor   
När barnet lämnas från vårdnadshavaren till förskola/pedagogisk omsorg övergår 
vårdnadshavarens tillsynsansvar till verksamheten. Det är därför viktigt att vårdnadshavarna 
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följer de rutiner som verksamhetens rutiner för hur lämning ska gå till har vad gäller sättet att 
lämna barnet till verksamheten.   
 
  
Vårdnadshavaren måste vara säkraer på att personalen vet om att barnet lämnats så att 
verksamheten vet vilka barn de har ansvar för. Om barnet är frånvarande, exempelvis på 
grund av sjukdom, ska detta anmälas omgående.   

  
På samma sätt måste rutinerna följas när det gäller överlämning av barnet vid hämtning för att 
det ska ske på ett tryggt och säkert sätt. Om någon annan än vårdnadshavare ska hämta barnet, 
lämnas meddelande enligt enhetens rutiner i god tid  
  
7.3 Sekretess   
Sekretess gäller i I kommunal verksamhet gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga 
förhållanden, om det inte Undantaget är om det står klart att uppgiften kan lämnas ut röjas 
utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider skada.   

  
Personal i fristående verksamhet har tystnadsplikt.   

  
Att ett barn har placering vid en viss enhet är en offentlig uppgift som kan lämnas ut, såvida 
inte barnet har skyddade personuppgifter.    
  

7.4 Anmälningsplikt   
Personal inom förskola/pedagogisk omsorg är skyldiga att genast omgående anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även de som arbetar inom 
fristående verksamhet.    
  

8. Kontaktuppgifter  
Administration av förskola/pedagogisk omsorg sköts av  

  
Förskolekontoret   
Rådhuset  
Trädgårdsgatan 2  
451 81 Uddevalla   

  
Telefon: 0522-69 60 00   

  
  
Via kommunens hemsida www.uddevalla.se/bet kan du:  

• Söka plats  
• Svara på erbjudande om plats  
• Meddela samt ändra inkomstuppgifter  
• Meddela samt ändra vistelsetid  
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• Ändra samboförhållande  
• Säga upp plats  
• Du kan även få hjälp med detta ovanstående på kommunens Kontaktcenter som ligger 

på Kungsgatan 29.  
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§ 179 Dnr BUN 2020/01133  8 

U2020/05409 Remiss från utbildningsdepartementet 
Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång 
till skolinformation  

Sammanfattning 

Systemet för informationsförsörjning på skolområdet är uppbyggt utifrån att uppgifter 

som används för att framställa statistik och som är offentliga också kan användas för 

andra ändamål, till exempel kommuners resursfördelning. En ändring av tolkningen av 

offentlighets- och sekretesslagen, när det gäller vilka uppgifter om enskilda huvudmän 

som skyddas av statistiksekretess, har medfört att uppgifter som tidigare ansågs vara 

offentliga nu anses vara sekretessbelagda. Utbildningsdepartementet har därför lämnat 

förslag på en tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation. 

Förslaget har skickats på remiss bland annat till ett antal kommuner, varav Uddevalla är 

en av dessa.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18 

Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation  

Remiss - Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteskrivelse vilken innebär att 

nämnden ställer sig positiv till förslaget i remissen om att säkerställa tillgången till 

skolinformation. 

  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-11-18 Dnr BUN 2020/01133 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

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

 

U2020/05409 Remiss från utbildningsdepartementet 

Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång 

till skolinformation  

Sammanfattning 

Systemet för informationsförsörjning på skolområdet är uppbyggt utifrån att uppgifter 

som används för att framställa statistik och som är offentliga också kan användas för 

andra ändamål, till exempel kommuners resursfördelning. En ändring av tolkningen av 

offentlighets- och sekretesslagen, när det gäller vilka uppgifter om enskilda huvudmän 

som skyddas av statistiksekretess, har medfört att uppgifter som tidigare ansågs vara 

offentliga nu anses vara sekretessbelagda. Utbildningsdepartementet har därför lämnat 

förslag på en tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation. 

Förslaget har skickats på remiss bland annat till ett antal kommuner, varav Uddevalla är 

en av dessa.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18 

Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation  

Remiss - Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteskrivelse vilken innebär att 

nämnden ställer sig positiv till förslaget i remissen om att säkerställa tillgången till 

skolinformation. 

 

 

Ärendebeskrivning 

Systemet för informationsförsörjning på skolområdet är uppbyggt utifrån att uppgifter 

som används för att framställa statistik och som är offentliga också kan användas för 

andra ändamål, till exempel kommuners resursfördelning. En ändring av tolkningen av 

offentlighets- och sekretesslagen, när det gäller vilka uppgifter om enskilda huvudmän 

som skyddas av statistiksekretess, har medfört att uppgifter som tidigare ansågs vara 

offentliga nu anses vara sekretessbelagda.  

 

Utbildningsdepartementet har lämnat förslag på en tidsbegränsad lösning för att säker-

ställa tillgång till skolinformation från enskilda huvudmän. Förändringen föreslås träda i 
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kraft 1 juli 2021 och gälla till 1 juli 2023. Enligt den preliminära bedömning som gjorts 

kan en långsiktig lösning avseende informationsförsörjningen inom skolområdet inte 

finnas på plats förrän i juli 2021. Myndigheter, kommuner och allmänhet är dock 

beroende av tillgång till information redan under innevarande läsår. Viss data finns 

därför publicerad, men för att styrningen av skolväsendet ska fungera behöver till-

gången till skolenhetsinformation säkerställas senast till halvårsskiftet 2021.  

 

För kommunens del föreslås denna bestämmelse införas (ny paragraf i offentlighet- och 

sekretesslagen benämnd 24 kap 8 a§, sista stycket): 

 

Sekretessen enligt 8 § hindrar inte att en uppgift om en enskild huvudman inom skol-

väsendet som avser dennes identitet eller ekonomiska förhållanden lämnas till en 

kommun, om uppgiften behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att 

fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barns och elevers olika förut-

sättningar och behov.  

 

Förvaltningen bedömer att de föreslagna förändringarna tillgodoser behovet av 

skolinformation såsom beskrivs i utredningen.  

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 

Utbildningsdepartementet 
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Remissvaren ska ha kommit in till Utbildningsdepartementet senast mån 
dagen den 18 januari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (tex. 
Wordformat) per e-post till u.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarie 
nummer U2020/05409 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-post 
meddelandet. Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. 

Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myn 
dighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i 
ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger 
besked om detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan 
att lämna synpunkter. 

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats 
www.regermgen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 
promemoria Svara på remiss - hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 
www.regermgen.se. 

I 

EvaLenberg 
Rätts chef 

Kopia till 

Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm 
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Sammanfattning 

Systemet för informationsförsörjning på skolområdet är uppbyggt utifrån 
att uppgifter som används för att framställa statistik och som är offentliga 
också kan användas för andra ändamål, t.ex. som underlag för stats 
bidragsadministration, publicering av information riktad till allmänheten 
och kommuners resursfördelning. En ändring av tolkningen av offentlig 
hets- och sekretesslagen (2009:400), när det gäller vilka uppgifter om 
enskilda huvudmän som skyddas av statistiksekretess, har medfört att 
uppgifter som tidigare ansågs vara offentliga nu anses vara sekre 
tessbelagda. Det nya rättsläget innebär att systemet för informations 
försörjning inom skolväsendet inte fungerar som tidigare eftersom 
uppgifter om fristående skolors verksamhet inte kan offentliggöras på 
skolenhetsnivå och därmed inte heller kan användas för andra ändamål än 
statistik. För att säkerställa tillgången till skolinformation så att statliga 
myndigheter och kommuner kan utföra sina författningsreglerade upp 
gifter och allmänheten kan få tillgång till information för bl.a. skolval, 
krävs åtgärder. Arbete pågår inom Regeringskansliet med att ta fram 
förslag till en långsiktig lösning, men det finns behov av att snabbt åtgärda 
den akuta situationen. 
I denna promemoria föreslås nya, tidsbegränsade bestämmelser i offent 

lighets- och sekretesslagen som bryter statistiksekretessen så att enheter 
inom myndigheter som ägnar sig åt särskild verksamhet för framställning 
av statistik kan lämna uppgifter som avser enskilda huvudmän inom skol 
väsendet till Statens skolverk och kommuner för att de ska kunna utföra 
vissa angivna uppgifter. Förslaget innebär att Skolverket får ta del av 
sådana uppgifter om de behövs i myndighetens verksamhet med nationell 
uppföljning och utvärdering av skolväsendet, nationella studier om 
måluppfyllelse i skolväsendet, internationella studier om skolväsendet, 
stöd till skolutveckling, hantering av statliga stöd och bidrag, det nationella 
informationssystemet för skolväsendet samt redovisning och publicering 
av andra uppgifter om skolväsendet än vad som ingår i den officiella 
statistiken. Vidare föreslås att uppgiftslämnande ska kunna ske till en kom 
mun, om kommunen behöver uppgifterna för att kunna fullgöra sin 
skyldighet enligt skollagen (2010:800) att fördela resurser efter barn och 
elevers behov (se 2 kap. 8 b § skollagen). 
Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 

1 juli 2021 och upphävas den 1 juli 2023, då en långsiktig lösning beräknas 
vara på plats. 
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1 Lagtext 

1.1 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009: 400) 

Härigenom föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) ska införas en ny paragraf, 24 kap. 8 a §, och närmast före 
24 kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

24 kap. 
Sekretessbrytande bestämmelse 
8a§ 
Sekretessen enligt 8 § hindrar 

inte att en uppgift om en enskild 
huvudman inom skolväsendet som 
avser dennes identitet eller ekono 
miska förhållandP-n lämnas till 
Statens skolverk, om uppgiften be 
hövs i myndighetens verksamhet 
med 

1. nationell uppföljning och ut 
värdering, 
2. nationella studier om målupp 

fyllelse, 
3. internationella studier om 

skolväsendet, 
4. stöd till skolutveckling, 
5. hantering av statliga stöd och 

bidrag, 
6. det nationella informations 

systemet för skolväsendet, 
7. redovisning och publicering 

av andra uppgifter om skolväsendet 
än vad som ingår i den officiella 
statistiken eller som följer av 1-6. 
Sekretessen enligt 8 § hindrar 

inte att en uppgift om en enskild 
huvudman inom skolväsendet som 
avser dennes identitet eller ekono 
miska förhållanden lämnas till en 
kommun, om uppgiften behövs för 
att kommunen ska kunna fullgöra 
sin skyldighet att fördela resurser 
till utbildning inom skolväsendet 
efter barns och elevers olika förut 
sättningar och behov. 
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Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021. 
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1.2 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

Härigenom föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 
dels att 24 kap. 8 a § ska upphöra att gälla, 
dels att rubriken närmast före 24 kap. 8 a § ska utgå. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023. 
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2 En praxisändring har medfört att 
informationssystemet på skolområdet 
inte fungerar 

Systemet för informationsförsörjning inom skolväsendet 
Skolväsendet i Sverige är decentraliserat, där kommunala och enskilda 
skolhuvudmän ansvarar för verksamheten inom förskola, skola och vuxen 
utbildning utifrån de lagar, förordningar och andra författningar som 
reglerar verksamheten. Såväl huvudmännen som staten, främst genom Sta 
tens skolverk och Statens skolinspektion, följer löpande upp verksam 
heternas resultat och kvalitet och vidtar olika åtgärder i det fall underlaget 
visar på behov av insatser. 

Statens skolverk ska på nationell nivå följa upp och utvärdera skol 
väsendet. Huvudmän för utbildning eller annan verksamhet som är föremål 
för nationell uppföljning och utvärdering ska lämna sådana uppgifter om 
verksamheten och sådan verksamhetsredovisning som behövs för Skol 
verkets uppföljning och utvärdering. Regeringen eller den myndighet som 
regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska 
lämnas (26 kap. 24 och 25 §§ skollagen [2010:800]). Med stöd av 
bemyndigandet har regeringen i förordningen (1992:1083) om viss upp 
giftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m. bemyndigat 
Skolverket att meddela föreskrifter om vilka uppgifter och vilken verk 
samhetsredovisning som ska lämnas för uppföljning och utvärdering enligt 
skollagen. 
Av bilagan till förordningen (2001: 100) om officiell statistik framgår att 

Skolverket är ansvarig myndighet för den officiella statistiken avseende 
skolväsendet och barnomsorg. Såväl lagen (2001 :99) om den officiella sta 
tistiken som förordningen om den officiella statistiken innehåller bestäm 
melser om uppgiftsskyldighet för vissa enskilda, kommuner och regioner 
samt statliga myndigheter. Skolverket anlitar Statistiska centralbyrån 
(SCB) för att samla in uppgifterna och göra registerbearbetningar. Upp 
gifter om skolor, barn och elever, lärare och annan pedagogisk personal, 
betygs- och provresultat samt uppgifter om genomströmning och etable 
ring efter avslutade studier samlas i stor utsträckning in på individnivå. 
Det gör att informationen, utöver att publiceras avidentifierad på nationell 
nivå som officiell statistik, har sådan kvalitet att den också kan publiceras 
aggregerat på kommunnivå och på skolenhetsnivå, dvs. utan att uppgifter 
om elever, föräldrar, lärare och annan personal kan identifieras. 

Skolverkets statistik har många användare och användningsområden 
Den statliga mål- och resultatstyrningen är beroende av tillgång till infor 
mation om skolenheterna inom skolväsendet för att myndigheterna kunna 
utföra sina uppdrag. 

Som framgår ovan är Skolverket ansvarig för den officiella statistiken 
avseende skolväsendet och barnomsorg. Av lagen om officiell statistik och 
förordningen om officiell statistik framgår bland annat att officiell statistik 
ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. 
Den officiella statistiken ska vara objektiv och allmänt tillgänglig. 
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Enligt Skolverkets instruktion (förordningen [2015: 104 7] med instruk 
tion för Statens skolverk) har myndigheten flera andra ansvarsområden än 
statistikproduktion. Uppgifter som samlats in för den officiella statistiken 
har också använts för andra uppgifter än framställning av officiell statistik. 
Utöver att vara ansvarig för nationell uppföljning och utvärdering, och där 
med för nationella studier om måluppfyllelse inom skolväsendet, ansvarar 
myndigheten också för det nationella provsystemet samt för internatio 
nella studier om skolväsendet. För att stödja huvudmännen i sitt kvalitets 
arbete bistår Skolverket med stöd för skolutveckling, såväl på nationell 
nivå som riktat till specifika huvudmän och skolor. Skolverket admini 
strerar också statliga stöd och bidrag som riktar sig till skolväsendet. Skol 
verket har också ett informationsuppdrag, att informera och sprida kun 
skap om sitt verksamhetsområde både i och utanför Sverige. Förutom offi 
ciell statistik avseende skolväsendet och barnomsorg publicerar Skol 
verket även andra uppgifter om skolväsendet än vad som ingår i den offi 
ciella statistiken. Sedan 2001 har Skolverket publicerat resultat- och 
kvalitetsinformation på nationell nivå, kommunal nivå och skolenhetsnivå 
i databasen Siris (Skolverkets internetbaserade resultat- och kvalitetsin 
formationssystem) och i SALSA (Skolverkets arbetsverktyg för lokala 
sambandsanalyser), ett verktyg för analyser av skolors resultat där hänsyn 
tas till skolornas elevsammansättning. Enligt förordningen (2015: 195) om 
ett nationellt informationssystem för skolväsendet ska vidare Skolverket 
göra vissa uppgifter om skolenheter tillgängliga för allmänheten i ett natio 
nellt informationssystem. Detta gäller de uppgifter om skolenheter i för 
skoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymna 
siesärskolan som framgår av förordningen eller av föreskrifter som med 
delats med stöd av den. Informationen ska göra det möjligt att jämföra 
olika skolenheter. Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter 
som huvudmännen ska lämna för att myndigheten i informationssystemet 
ska kunna tillhandahålla de uppgifter som anges i förordningen. Skol 
verket får också meddela föreskrifter om på vilket sätt uppgifterna ska 
lämnas. Bemyndigandet för denna föreskriftsrätt finns i 29 kap. 19 a § 
skollagen. Skolverket har dock inte utnyttjat denna föreskriftsrätt ännu då 
Skolverket tidigare fått tillgång till de uppgifter som Skolverket behöver 
på annat sätt (se nedan). 

Statens skolinspektion ska enligt 26 kap. 19 och 20 § § skollagen granska 
kvaliteten i sådan utbildning och annan verksamhet som står under dess 
tillsyn eller under tillsyn av en kommun enligt samma kapitel i skollagen. 
Granskningen ska avse den granskade utbildningens eller verksamhetens 
kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer. 
Kommuner är såsom huvudmän för skolväsendet i hög grad beroende av 

tillgång till information som underlag för sin styrning av verksamheterna, 
inte minst för att kunna fördela resurser till olika enheter efter de behov 
som finns (2 kap. 8 b § skollagen). Även enskilda huvudmän har behov av 
underlag för sin verksamhet. 

Sist men inte minst används Skolverkets informationsdatabaser av 
allmänheten för insyn i skolväsendet, bland annat av elever och vårdnads 
havare inför skolval och av media inom den granskande journalistiken. 
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Statistiksekretessen sätter gränser för hur information kan användas och 
delas 

Enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), förkortad OSL, inne 
bär sekretess ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, 
genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt (3 kap. 
1 § OSL). En uppgift för vilken sekretess gäller får inte röjas för enskilda 
eller för andra myndigheter, om inte annat anges i OSL eller i lag eller 
förordning som OSL hänvisar till. Vad som föreskrivs om sekretess mot 
andra myndigheter gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom en 
myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till 
varandra (8 kap. 1 och 2 §§ OSL). Enligt 24 kap. 8 § första stycket OSL 
gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser 
framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Med 
särskild verksamhet som avser framställning av statistik menas en allmänt 
utredande verksamhet, utan anknytning till särskilda ärenden, som orga 
nisatoriskt är avgränsad från annan verksamhet hos myndigheten. Det 
utmärkande är att verksamheten är organiserad som en egen enhet eller 
liknande (prop. 1979/80:2 del A s. 263). Bestämmelsen om statistik 
sekretess är således inte tillämplig i all verksamhet som avser framställ 
ning av statistik, utan endast i "särskild verksamhet". Statistiksekretessen 
gäller för uppgifterna hos den särskilda verksamheten oavsett varifrån de 
härrör eller hur de har kommit till verksamheten eller om de är offentliga 
utanför verksamheten. Bestämmelsen medför att en uppgift hos en myn 
dighet kan vara offentlig inom en handläggande avdelning men sekretess 
reglerad inom en avdelning inom samma myndighet som ägnar sig åt 
särskild verksamhet som avser framställning av statistik. 

Som huvudregel är statistiksekretessen absolut och, om inte något av de 
mycket snävt begränsade undantagen från den absoluta sekretessen gör ett 
utlämnande tillåtet (se vidare avsnitt 3), kan uppgifterna inte överföras till 
andra delar av myndighetens organisation eller till andra myndigheter eller 
enskilda. Detta gäller även om uppgifterna finns allmänt tillgängliga utan 
för den särskilda statistikenheten, och även om de uppgifter som lämnats 
in till den särskilda verksamheten inte var skyddade av sekretess hos upp 
giftslämnaren. I nedanstående bild illustreras hur statistiksekretessen på 
verkar hur uppgifter kan respektive inte kan lämnas mellan Skolverkets 
enheter för statistik och myndighetens övriga enheter och avdelningar, 
liksom mellan myndigheten och andra myndigheter och enskilda. 
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Figur 1. Exempel på dataflöde till, från och inom Skolverket 

Statistiska centralbyrån 

ni.ag av statistik, exempel 
Elevantal -..i~"I 
Genomsnittsbetyg inkl. för olika..._ ........ 
elevgrupper (kön, uti. bakgrund 
föräldrars utb.nivå) 

lnformationsdatabaser 
• Statsbidragshantering 

Skolutveckiing 
• Underlag för Skolinspektionens tillsyn ---• 

Uppgifter om enskilda huvudmäns verksamhet på skolenhetsnivå, t.ex. 
uppgifter om genomströmning, elevernas genomsnittliga meritvärde och 
lärartäthet, ansågs tidigare vara offentliga. Statistiksekretessen till skydd 
för elevers, föräldrars, lärares och annan pedagogisk personals personliga 
förhållanden upprätthölls dels genom att sådana uppgifter bara publice 
rades på aggregerad nivå, dvs. var avidentifierade, dels genom att Skol 
verket, för att undvika s.k. bakvägsidentifiering, inte publicerade uppgifter 
om skolenheter som hade färre än tio elever. I dessa fall "dubbelprickades" 
( .. ) uppgiften. 

Statistiska centralbyrån (SCB) har sett över sin sekretesspolicy. Inom 
ramen för sin översyn har SCB gjort en ny bedömning av vilka uppgifter 
som samlas in inom ramen för den officiella statistiken som inte kan 
lämnas ut eftersom de avser uppgifter om enskilds ekonomiska för 
hållanden för vilka sekretess råder enligt 24 kap. 8 § OSL. SCB anser 
numera att uppgifter hos SCB om fristående skolors genomströmning, 
betygssättning och sammansättning av elever omfattas av sekretess till 
skydd för den enskilde huvudmannens ekonomiska förhållanden. Kam 
marrätten i Göteborg har gjort samma bedömning som SCB ( dom den 
16 december 2019 i mål nr 6267-19, den 28 februari 2020 i mål nr 6599- 
19 och den 18 maj 2020 i mål nr 7032-19). Som framgår ovan ansågs 
sådana uppgifter tidigare vara offentliga och låg då till grund för publice 
rad information hos Skolverket på bl.a. skolenhetsnivå. 
Med anledning av det ändrade rättsläget beslutade Skolverket att från 

och med den 1 september 2020 stänga sina databaser som visar olika 
uppgifter på förskole- och skolenhetsnivå. Av information på Skolverkets 
webbplats framgår att myndighetens beslut också omfattade uppgifter om 
förskolor och skolor med offentlig huvudman, vilket motiverades av att 
lika villkor ska gälla för kommunala och enskilda huvudmän. Däremot 
meddelade Skolverket att myndigheten kommer att fortsätta publicera 
information om skolväsendet på riksnivå. Den 8 oktober 2020 meddelade 
Skolverket att myndigheten, efter att ha gjort ett nytt rättsligt ställnings 
tagande, har beslutat att åter publicera den statistik på huvudmanna- och 
skolnivå som myndigheten tagit fram och publicerat före den 1 september 
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2020. Uppgifterna kommer dock på grund av statistiksekretessen inte att 
uppdateras. 

Skolverket och SCB har analyserat hur tillgången till skolinformation 
kan säkerställas 
Regeringen gav den 17 juni 2020 Skolverket respektive SCB i uppdrag att 
lämna förslag på hur information om skolor åter ska kunna offentliggöras. 
Skolverket fick i uppdrag att kartlägga och redovisa vilka författnings 
ändringar och andra åtgärder som kan genomföras för att myndigheten, 
ska kunna få tillgång till sådana uppgifter som krävs för att Skolverket ska 
kunna fullgöra sitt instruktionsenliga uppdrag samt kostnaderna för detta. 
(U2020/03833/GV). SCB fick i uppdrag att lämna förslag om hur behovet 
av socioekonomiska uppgifter inom det nationella informationssystemet 
för skolväsendet kan tillgodoses. SCB skulle även lämna förslag om hur 
Skolverket ska kunna ta del av andra nödvändiga uppgifter som ligger till 
grund för den officiella statistiken avseende skolväsendet och som Skol 
verket behöver för att kunna fullgöra sin instruktionsenliga uppgift 
(U2020/03 834/GV). 
Myndigheterna redovisade sina förslag den 4 september 2020 

(U2020/04580/GV, U2020/04581/GV). SCB lämnade två förslag. För det 
första föreslogs att det ska införas en sekretessbrytande bestämmelse i 
OSL om att sekretess enligt 24 kap. 8 § inte hindrar att uppgift om en 
enskild lämnas till Skolverket, om uppgiften behövs i myndighetens 
verksamhet inom vissa angivna ansvarsområden. SCB föreslog även en ny 
sekretessbestämmelse i 24 kap. OSL om att sekretess ska gälla hos Skol 
verket för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som har lämnats 
med stöd av den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen. Skolverket 
lämnade fyra alternativa förslag till hur det uppkomna problemet skulle 
kunna lösas. Skolverkets första förslag innebär att en sekretessbrytande 
bestämmelse införs i 24 kap. OSL, så att uppgifter om enskildas ekono 
miska och personliga förhållanden kan lämnas ut till och användas av 
Skolverket när uppgifterna behövs för att Skolverket ska kunna utföra sina 
författningsreglerade uppdrag. Skolverkets andra alternativ innebär att ett 
undantag i 24 kap. OSL införs, vilket innebär att statistiksekretessen inte 
gäller uppgifter om ekonomiska förhållanden för enskilda huvudmän och 
enheter inom skolväsendet, om intresset av allmän kännedom om för 
hållanden som rör utbildningars eller pedagogiska verksamheters förut 
sättningar, genomförande, kvalitetssäkring, resultat eller liknande allmän 
intressen har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. Skolverkets tredje och 
fjärde alternativ bygger båda på att uppgifter samlas in utanför statistik 
verksamheten. Enligt det tredje förslaget sker olika insamlingar av upp 
gifter med olika definierade ändamål, där vissa uppgifter endast samlas in 
för statistikframställning medan andra uppgifter samlas in dubbelt, dels för 
statistikändamål, dels för andra ändamål. Förslaget innebär en ökad admi 
nistrativ börda för huvudmännen. Det fjärde förslaget bygger på en ny 
insamlingsorganisation, där i stort sett samtliga uppgifter som i dag samlas 
in av SCB för statistikframställning i stället samlas in av en enhet inom 
Skolverket som inte ägnar sig åt särskild verksamhet för framställning av 
statistik och där ligger till grund för offentliga utbildningsdataregister med 
specificerade ändamål. Uppgifter som behövs för officiell statistik kan då 
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hämtas av de särskilda statistikenheterna från utbildningsdataregistren. 
Uppgifterna kommer, när de har inhämtats av de särskilda statistikenhe 
terna, att omfattas av statistiksekretessen hos enheterna och ligga till grund 
för officiell statistik. Statistik som behöver publiceras eller användas för 
andra ändamål än officiell statistik får då, utifrån uppgifter i de offentliga 
utbildningsdataregistren, tas fram av andra delar av Skolverkets organi 
sation än statistikenheterna. De tredje och fjärde förslagen behöver enligt 
uppgift från Skolverket kombineras med en bestämmelse som bryter stati 
stiksekretessen för uppgifter som Skolverket inte kan inhämta från huvud 
männen. En sådan sekretessbrytande bestämmelse skulle dock vara mindre 
omfattande är den som Skolverket lämnar enligt sitt första förslag. 

Det finns ett stort behov av att säkerställa informationsförsörjningen 
inom skolväsendet 
Skolverkets och SCB:s förslag är delvis sammanfallande och förutsätter 
lagändringar. Förslagen och andra utkast till lösningar analyseras inom 
Regeringskansliet, och det står klart att oavsett vilken lösning som väljs så 
krävs det ytterligare utredningsinsatser. Som närmare utvecklas i avsnitt 
4.1 bör i första hand ett permanent genombrott av statistiksekretessen 
und vikas. Enligt en preliminär bedömning kan en långsiktig lösning av 
seende informationsförsörjningen inom skolområdet inte finnas på plats 
förrän i juli 2023. Myndigheter, kommuner och allmänhet är dock bero 
ende av tillgång till information redan under innevarande läsår, läsåret 
2020/21. Inledningsvis bedöms behovet kunna täckas av de data som 
publicerats före stängningen av Skolverkets databaser, trots att gamla upp 
gifter ger försämrad precision vid användningen. För att styrningen av 
skolväsendet ska fungera behöver tillgången till skolenhetsinformation 
säkerställas senast till halvårsskiftet 2021. 

3 Närmare om statistiksekretessen 
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Som nämnts är huvudregeln i 24 kap. 8 § OSL att sekretess gäller i sådan 
särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik 
för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållan 
den och som kan hänföras till den enskilde. Huvudregeln framgår av para 
grafens första stycke. 
Motsvarande sekretess gäller i annan jämförbar undersökning som ut 

förs av Riksrevisionen, av riksdagsförvaltningen, av Statskontoret eller 
inom det statliga kommitteväsendet. Detsamma gäller annan jämförbar 
undersökning som utförs av någon annan myndighet i den utsträckning 
regeringen meddelar föreskrifter om det (24 kap. 8 § andra stycket OSL). 
Från huvudregeln om absolut sekretess finns vissa undantag (24 kap. 8 § 

tredje stycket OSL). Uppgift som behövs för forsknings- eller statistik 
ändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning 
eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde får lämnas 
ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 
närstående till denne lider skada eller men. Detsamma gäller en uppgift 
som avser en avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om upp- 



giften behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patient 
datalagen (2008:355). I dessa undantagsfall gäller alltså ett omvänt skade 
rekvisit, vilket innebär att det råder presumtion för sekretess. 
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, om 

uppgiften avser en enskilds personliga förhållanden, och annars i högst 
tjugo år (24 kap. 8 § fjärde stycket OSL). 
Med särskild verksamhet som avser framställning av statistik avses en 

allmänt utredande verksamhet, utan anknytning till särskilda ärenden, som 
organisatoriskt är avgränsad från annan verksamhet hos myndigheten. Hos 
SCB utgör all statistikverksamhet en sådan särskild verksamhet som avser 
framställning av statistik. 

Sekretessen omfattar också uppgifter hos myndigheter som biträder 
andra myndigheter, som framställer statistik i en särskild verksamhet, 
genom att samla in uppgifter för de senares räkning. Om uppgifter som en 
myndighet ska lämna till en statistikmyndighet, hos den förstnämnda 
myndigheten primärt insamlas i annat syfte, t.ex. i en verksamhet som 
avser tillsyn eller annan handläggning, gäller statistiksekretessen inte i 
dessa verksamheter utan bara hos statistikmyndigheten. 

Sekretessen gäller för uppgifter som avser en enskilds personliga eller 
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Häri 
genom skyddas inte bara sådana uppgifter som innehåller identitetsbeteck 
ningar som namn och personnummer på en enskild utan även uppgifter 
som över huvud taget kan - direkt eller indirekt - hänföras till en viss 
enskild. Med enskild avses fysiska personer och privaträttsliga juridiska 
personer. Vad som menas med personliga förhållanden måste bestämmas 
med ledning av vanligt språkbruk. Uttrycket avser så vitt skilda förhållan 
den som t.ex. en persons adress eller yttringarna av ett psykiskt sjukdoms 
tillstånd. Också uppgift om en persons ekonomi kan sägas falla under 
begreppet personliga förhållanden. Juridiska personer har inte några 
"personliga förhållanden" utan omfattas bara av sekretess till skydd för 
ekonomiska förhållanden (prop. 1979/80 del As. 84). 
En uppgift kan omfattas av flera sekretessbestämmelser till skydd för 

olika intressen. Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en 
uppgift hos en myndighet och en prövning i ett enskilt fall resulterar i att 
uppgiften inte är sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser sam 
tidigt som den är sekretessbelagd enligt en eller flera andra bestämmelser, 
ska de senare bestämmelserna ha företräde, om inte annat anges i OSL 
(7 kap. 3 § OSL). En och samma uppgift kan också avse flera enskildas 
personliga och ekonomiska förhållanden. På motsvarande sätt är det då 
endast om sekretess inte gäller till skydd för någon av de enskilda som 
uppgiften kan lämnas ut. Som framgår av avsnitt 2 ansågs tidigare upp 
gifter om enskilda huvudmäns verksamhet på skolenhetsnivå, t.ex. upp 
gifter om genomströmning, elevernas genomsnittliga meritvärde och lärar 
täthet, vara offentliga. Sekretessen till skydd för elevers, föräldrars, lärares 
och annan pedagogisk personals personliga förhållanden upprätthölls dels 
genom att sådana uppgifter bara publicerades på aggregerad nivå, dvs. var 
avidentifierade, dels genom att Skolverket, för att undvika s.k. bakvägs 
identifiering, inte publicerade uppgifter om skolenheter som hade färre än 
tio elever. 

Som nämnts i avsnitt 2 beslutade SCB under 2019 om en ny sekretess 
policy (Sekretesspolicy 2019-09-11, dnr 2019/3244 ). Sekretesspolicyn är 13 



en beskrivning av hur SCB vid sin sekretessprövning i samband med ut 
lämnande av uppgifter tillämpar de regler om sekretess som gäller i SCB:s 
statistikverksamhet. I policyn behandlas bestämmelsen om statistiksekre 
tess. Enligt SCB måste begreppet "ekonomiska förhållanden" förstås så att 
det innefattar i princip allt som på något sätt kan hänföras till den enskilde. 
SCB:s bedömning är att även uppgifter om juridiska personers namn och 
organisationsnummer ingår i begreppet ekonomiska förhållanden. Detta 
innebär att SCB numera bedömer att sådana uppgifter och andra basfakta 
om en enskild huvudman omfattas av sekretess. Sådana uppgifter kan 
därför inte längre lämnas ut från en särskild verksamhet för framställning 
av statistik till annan verksamhet. 
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EU-förordningen om den europeiska statistiken 
Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska Europaparla 
mentet och rådet besluta om åtgärder för att framställa sådan statistik som 
behövs för unionens verksamhet (artikel 338.1). Framställningen av 
unionsstatistik ska uppfylla krav på opartiskhet, tillförlitlighet, objekti 
vitet, vetenskapligt oberoende, kostnadseffektivitet och insynsskydd för 
statistiska uppgifter; den får inte innebära en alltför stor belastning för de 
ekonomiska aktörerna (artikel 338.2). 
Bestämmelser om utveckling, framställning och spridning av europeisk 

statistik finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande 
av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 
om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska 
gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om 
gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättan 
de av en kommitte för Europeiska gemenskapernas statistiska program. 
Europeisk statistik är enligt förordningen relevant statistik som behövs 

för gemenskapens verksamhet och som följer subsidiaritetsprincipen (att 
beslut ska fattas på den lägsta ändamålsenliga nivån) och bestämmelserna 
om medlemsstaternas och gemenskapens myndigheters oberoende, integ 
ritet och ansvar. Den europeiska statistiken definieras i programmet för 
europeisk statistik ( artikel 1 ). 
I förordningen om europeisk statistik anges statistiska principer för hur 

den europeiska statistiken ska utvecklas, framställas och spridas. En av 
dessa är principen om statistisk konfidentialitet som innebär att sådana 
konfidentiella uppgifter om enskilda statistiska objekt som erhålls direkt 
för statistiska ändamål eller indirekt från administrativa eller andra källor 
ska skyddas samt ett förbud mot att använda uppgifterna för andra ändamål 
än statistiska och att olagligen röja dem (artikel 2.1 e). 
Med statistiskt objekt avses den grundläggande observationsenhet, så 

som en fysisk person, ett hushåll, en näringsidkare och andra företag, som 
uppgifterna avser (artikel 3.6). Med konfidentiella uppgifter avses data 
som gör det möjligt att antingen direkt eller indirekt identifiera de 
statistiska objekten och därmed röja uppgifter om enskilda. För att avgöra 
om ett statistiskt objekt kan identifieras ska alla relevanta sätt som en 
utomstående rimligen kan använda för att identifiera det statistiska objek 
tet beaktas (artikel 3.7). Med användning för statistiska ändamål avses 
användning uteslutande för att utveckla och framställa statistiska resultat 



och analyser (artikel 3.8). Med direkt identifiering avses identifiering av 
ett statistiskt objekt genom namn och adress eller genom ett allmänt 
tillgängligt identifikationsnummer (artikel 3.9). Med indirekt identifiering 
avses identifiering av ett statistiskt objekt på något annat sätt än genom 
direkt identifiering ( artikel 3 .10). 
Det europeiska statistiksystemet (ESS) är partnerskapet mellan gemen 

skapens statistikmyndighet, dvs. kommissionen (Eurostat), och de natio 
nella statistikbyråerna (NSI) och andra nationella myndigheter som i med 
lemsstaterna ansvarar för att utveckla, framställa och sprida europeisk 
statistik (artikel 4). I Sverige är SCB nationell statistikbyrå i den mening 
som avses i förordningen om europeisk statistik (2 § förordningen 
[2016:822] med instruktion för Statistiska centralbyrån). Statens skolverk 
är en sådan annan nationell myndighet i Sverige som ansvarar för att ut 
veckla, framställa och sprida europeisk statistik. 
För att minska uppgiftslämnarbördan ska NSI och andra nationella 

myndigheter som avses i artikel 4 samt kommissionen (Eurostat) utan 
dröjsmål och kostnadsfritt få tillgång till och kunna använda alla admini 
strativa register och kunna integrera de administrativa registren med 
statistik, i den utsträckning som detta är nödvändigt för att utveckla, 
framställa och sprida europeisk statistik (artikel 17a). 
I artikel 20 anges bestämmelser och åtgärder vilkas syfte är att se till att 

konfidentiella uppgifter används uteslutande för statistiska ändamål och 
att förhindra otillåtet röjande (artikel 20.1). Konfidentiella uppgifter som 
erhållits uteslutande för framställning av europeisk statistik ska användas 
av NSI eller andra nationella myndigheter och kommissionen (Eurostat) 
uteslutande för statistiska ändamål såvida inte det statistiska objektet 
otvetydigt har gett sitt medgivande till att de används för andra ändamål 
(artikel 20.2). NSI och andra nationella myndigheter och kommissionen 
(Eurostat) ska inom ramen för sina respektive behörighetsområden vidta 
alla nödvändiga rättsliga, administrativa, tekniska och organisatoriska 
åtgärder för att se till att det fysiska och logiska skyddet av konfidentiella 
uppgifter (statistisk röjandekontroll) säkerställs (artikel 20.4). 
Uppgifter som hämtats ur källor som enligt lag är tillgängliga för allmän 

heten och som förblir tillgängliga för allmänheten enligt nationell lag 
stiftning ska inte anses konfidentiella i samband med spridningen av 
statistik som bygger på dessa uppgifter (artikel 25). 

4 Tidsbegränsade sekretessbrytande 
bestämmelser införs 

4.1 Skolverket och kommunerna behöver få vissa 
uppgifter om enskilda huvudmän 

Bedömning: Det behövs tillfälliga sekretessbrytande bestämmelser 
som innebär att uppgifter trots statistiksekretessen får lämnas till 
Statens skolverk och kommunerna för att de ska kunna utföra sina 
uppgifter. 15 



Skälen för bedömningen 
Många aktörer behöver tillgång till statistik på skolenhetsnivå 
Som framgått av avsnitt 2 har systemet för informationsförsörjning inom 
skolväsendet byggts upp utifrån att man kan använda uppgifter som sam 
lats in för offentlig statistik och som är offentliga. Det nya rättsläget 
innebär att vissa uppgifter som tidigare ansågs vara offentliga numera 
anses omfattas av statistiksekretess. Så som insamlingen av uppgifter 
hittills har gått till medför detta att Skolverket för närvarande är förhindrat 
att publicera statistik om enskilda huvudmän och fristående skolor och 
förskolor på en nivå där identifiering av en enskild skola skulle kunna vara 
möjlig. Det nya rättsläget innebär också att uppgifter om enskilda 
huvudmän som avser deras ekonomiska förhållanden inte får spridas från 
Skolverkets statistikenheter till andra delar av myndigheten. Det nya 
rättsläget påverkar således både Skolverkets möjlighet att sprida informa 
tion externt och möjligheten att använda denna information i sin egen 
verksamhet. 

Som framgår av avsnitt 2 har statistik på skolenhetsnivå många an 
vändare. Informationen används bl.a. av Skolverket fört.ex. fördelning av 
statsbidrag, av huvudmän för fördelning av resurser efter barn och elevers 
behov i enlighet med skollagens bestämmelser, av Skolinspektionen som 
underlag för tillsyn, av föräldrar och elever som underlag för skolvalet 
samt av den granskande journalistiken. Statistik på skolenhetsnivå behöver 
således tas fram och vara offentligt tillgänglig även fortsättningsvis. Det 
nya rättsläget innebär dock att det behöver göras ändringar i regelverken 
eller ändringar i Skolverkets arbetssätt för att så ska kunna ske. 

Ett genombrott i statistiksekretessen utgör ett avsteg från de principer 
som hittills har gällt 
Officiell statistik om olika samhällsområden är en mycket viktig informa 
tionskälla i ett demokratiskt styrt samhälle. De politiska organen behöver 
tillgång till pålitlig statistik för att kunna bedriva evidensbaserad politik. 
Statistiken används dock inte bara som underlag för politiska beslut utan 
också som underlag för beslut av myndigheter, debatt, forskning, utvärde 
ring och uppföljning av offentlig verksamhet m.m. Det stränga sekretess 
skyddet för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållan 
den i myndigheters särskilda verksamhet för statistikframställning motive 
ras av att statistikens kvalitet är beroende av enskildas villighet att lämna 
uppgifter, som i sin tur kan antas bero på att de enskilda litar på att upp 
gifter om dem inte röjs så att de kan identifieras (jfr prop. 1979/80:2 Del 
A s. 262-263). Detta är bakgrunden till att det i dag inte finns några 
bestämmelser om genombrott i statistiksekretessen. Ett sekretessgenom 
brott skulle utgöra ett principiellt avsteg från det starka skydd för stati 
stiken som statistiksekretessen ger. Mot bakgrund av syftet att värna till 
förlitligheten och kvaliteten i statistiken behöver ett sekretessgenombrott 
därför övervägas mycket noga. 

Åtgarder har vidtagits men ytterligare utredning krävs 
Regeringen har vidtagit åtgärder med anledning av den uppkomna situa 
tionen. Regeringen har bl.a. den 8 oktober 2020 beslutat en ny förordning, 
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förordningen (2020:833) om skolenhetsregister. Registret ska inte längre 
bestå av uppgifter som har inhämtas till en sådan särskild verksamhet som 
avser framställning av statistik och inte heller föras inom en sådan verk 
samhet. I stället ska uppgifterna inhämtas utanför en sådan verksamhet och 
registret ska också föras utanför en sådan verksamhet. Förordningen träder 
i kraft den 6 november 2020. Den nya ordningen medför att uppgifter om 
vilka skolenheter som finns i landet, deras adresser, kontaktuppgifter och 
information om vilken typ av utbildning som skolenheten ger kan samlas 
in och publiceras. Den nya förordningen löser en del av de problem som 
myndigheter och andra har ställts inför, men då förordningen och insam 
lingen av uppgifter enligt förordningen endast omfattar basfakta om skol 
enheter finns aggregerad information om verksamheten på skolenhetsnivå 
fortfarande inte tillgänglig för användning utanför Skolverkets och SCB:s 
särskilda funktioner för statistikverksamhet. 
Inom Regeringskansliet pågår beredning av ett lagstiftningsärende som 

syftar till att få till stånd en långsiktig lösning för att säkerställa samhällets 
behov av skolinformation, även när det gäller skolenheternas verksamhet. 
Vissa uppgifter kan inhämtas direkt från huvudmännen, men inte alla. I 
många situationer finns det behov av uppgifter om elevernas socioekono 
miska bakgrund, såsom utländsk bakgrund och vårdnadshavarnas utbild 
ningsnivå, dvs. förhållanden som enligt forskningen har betydelse för 
elevers studieframgång och som kan användas vid värdering av likvärdig 
heten i utbildningen utifrån olika elevgruppers förutsättningar. Socioeko 
nomiska variabler används även som grund för ett s.k. socioekonomiskt 
index, som hittills har tagits fram av SCB. Detta index baseras på uppgifter 
om t.ex. elevers kön, föräldrars utbildningsnivå, om eleven är född i 
Sverige eller utomlands, eventuellt invandringsår, vårdnadshavares in 
komst, om eleven bor med en eller flera vårdnadshavare, eventuellt 
ekonomiskt bistånd till vårdnadshavare, elevens boendeområde etc. Det 
socioekonomiska indexet används vid Skolverkets fördelning av vissa 
statsbidrag, däribland bidraget enligt förordningen (2018:49) om stats 
bidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling. Socioekonomiska 
uppgifter och olika index utgör också underlag för bl.a. kommunerna vid 
deras fördelning av resurser till skolenheterna. Uppgifter som vanligen 
används av kommuner enligt rapporter från Sveriges Kommuner och 
Regioner är (på skolnivå) elevuppgifter som föräldrarnas utbildningsbak 
grund, migrationsbakgrund, elevens kön, förekomsten av försörjningsstöd 
i elevens familj och familjesammansättningen liksom elevens boende 
område. De flesta socioekonomiska uppgifterna om elever och föräldrarna 
är av sådan art att de inte kan inhämtas från huvudmännen eftersom de inte 
har tillgång till dem utan uppgifterna hämtas från register hos SCB, som i 
sin tur samlat in dem från primärkällor som Skatteverket, utbildnings 
anordnare och Migrationsverket. Socioekonomiska uppgifter har dock 
aldrig publicerats för skolenheter med ett så litet antal elever att en 
publicering av uppgifterna skulle innebära att enskilda personer kan 
identifieras. Statistiksekretessen till skydd för elevernas och deras föräld 
rars personliga förhållanden har därmed kunnat upprätthållas (se avsnitt 
2). 

Som framgått ovan har den ändring som har skett i rättspraxis medfört 
att uppgifter på skolenhetsnivå som tidigare var offentliga och kunde 
användas för många viktiga ändamål numera omfattas av statistiksekre- 17 



18 

tess. En långsiktig lösning som innebär att statistik åter kan publiceras på 
skolenhetsnivå måste utformas så att förtroendet för statistiksekretessen, 
och därmed för den officiella statistiken, inte riskeras. Det tar tid att utreda 
en långsiktig lösning för informationsförsörjningen på skolområdet. En 
sådan bedöms inte kunna träda i kraft förrän den 1 juli 2023. Det finns 
dock ett trängande behov av att ha en fungerande informationsförsörjning 
även innan denna tidpunkt. I detta syfte behöver en temporär lösning över 
vägas. 
För att tillgodose myndigheternas behov av uppgifter på det sätt som var 

möjligt före praxisändringen krävs offentlighet för vissa uppgifter om 
enskildas ekonomiska förhållanden. Det skulle kunna möjliggöras med ett 
tillfälligt sekretessgenombrott. De uppgifter som behövs för att tillgodose 
behovet är uppgifter om enskilda huvudmän inom skolväsendet som 
tidigare inte ansågs omfattas av statistiksekretess, men som numera anses 
som uppgifter om den enskilde huvudmannens ekonomiska förhållanden. 
Det rör sig om uppgifter som, när de förekommer i andra sammanhang än 
särskild verksamhet för statistikframställning, är offentliga eller i vart fall 
inte omfattas av en lika sträng sekretess som statistiksekretessen. Som 
framgår av avsnitt 2 har sekretessen till skydd för uppgifter om lärares, 
elevers och föräldrars personliga förhållanden tidigare upprätthållits 
genom att sådana s.k. socioekonomiska uppgifter inte har redovisats för 
skolenheter med färre än tio elever. Denna sekretess till skydd för berörda 
enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden behöver inte heller nu 
genombrytas, eftersom sådana uppgifter som kan härledas till enskilda 
lärare, elever och föräldrar inte tidigare har lämnats ut. 

Som framgår ovan innebär ett undantag från eller genombrott i den 
absoluta statistiksekretessen ett avsteg från principerna bakom regleringen 
som i förlängningen riskerar att påverka statistikens kvalitet. Ett sekretess 
genombrott som skulle möjliggöra en fungerande informationsförsörjning 
på skolområdet till dess en långsiktig lösning kan träda i kraft skulle dock 
kunna ges en snäv avgränsning både vad gäller vilka uppgifter som 
omfattas och under vilken tid det ska gälla. Vid en avvägning mellan de 
allvarliga konsekvenser som det förändrade rättsläget får för informations 
behovet på ett så viktigt område som skolområdet, och nackdelarna med 
ett tillfälligt sekretessgenombrott, bedöms intresset av att tillgodose 
informations behovet till dess en långsiktig lösning är på plats väga tyngre 
än de nämnda nackdelarna. En sekretessbrytande bestämmelse som gäller 
under en begränsad tidsperiod föreslås därför införas. 

EU-rättslig analys 
Som framgår av avsnitt 3 finns bestämmelser om skydd för uppgifter som 
används för framställning av statistik inom EU i bl.a. förordningen (EG) 
nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik. I det europeiska 
statistiksystemet (ESS) ingår SCB och vissa andra myndigheter, bl.a. 
Skolverket (se avsnitt 3). EU-förordningen är direkt tillämplig och bindan 
de i alla medlemsstater. Frågan är om en sekretessbrytande bestämmelse i 
OSL, som innebär att uppgifter som skyddas av statistiksekretess ska 
kunna lämnas till en annan myndighet för att där användas för annat än 
statistiska ändamål, strider mot den EU-rättsliga regleringen. Någon klar 
rättslig definition av vad som utgör europeisk statistik respektive annan 



statistik finns inte. I tidigare lagstiftningsärenden har ansetts att det av 
praktiska skäl inte är möjligt att göra skillnad mellan uppgifter som hänför 
sig till europeisk statistik och andra uppgifter som hänför sig till framställ 
ningen av officiell statistik (prop. 2000/01 :27 s. 96). 
Frågan hur undantag från den absoluta statistiksekretessen i OSL för 

håller sig till den EU-rättsliga regleringen har tidigare bara belysts i be 
gränsad utsträckning. I lagstiftningsärendet om införande av den nu 
varande lagen om den officiella statistiken och vissa ändringar i den då 
varande sekretesslagen (1980: 100) förde Lagrådet resonemang om hur 
undantag från den absoluta statistiksekretessen förhöll sig till EG-rätten. 
Lagrådet uttalade sig dock bara om undantaget för uppgifter som inte 
genom namn, annan identitetsbeteckning eller därmed jämförbart för 
hållande är direkt hänförliga till den enskilde, vilket enligt Lagrådet 
knappast synes vara i strid med EG-förordningens krav på förtrolighet 
(prop. 2000/01 :27 s. 96). Detta med hänsyn till att det aktuella undantaget 
enligt tidigare förarbetsuttalanden hade tillkommit för att möjliggöra 
detaljerad statistik (se prop. 1979/80:2 del A s. 262 ff). Därefter har i ett 
annat lagstiftningsärende avseende ändringar i bestämmelserna om stati 
stiksekretess i 1980 års sekretesslag en användning av konfidentiella 
uppgifter för vissa andra ändamål än statistikframställning ansetts förenlig 
med den EU-rättsliga regleringen när uppgifterna inte uteslutande har 
samlats in för statistiska ändamål (prop. 2007/08:126 s. 199 och SOU 
2006:82 s. 469 ff.). 
De ställningstaganden som gjordes i ovan nämnda lagstiftningsärenden 

har begränsad betydelse för det nu aktuella ärendet, bl.a. av det skälet att 
den då gällande förordningen om gemenskapsstatistik har upphävts och 
ersatts av den nuvarande förordningen om europeisk statistik med delvis 
annan lydelse än den tidigare förordningen. Exempelvis finns i den nu 
gällande förordningen om europeisk statistik inte någon motsvarighet till 
en tidigare förordningsbestämmelse om att nationella myndigheters 
användning av förtroliga uppgifter, som erhållits från administrativa eller 
andra källor för framställning av gemenskapsstatistik, inte ska påverka 
användningen av uppgifterna för de syften för vilka de ursprungligen in 
samlades (jfr SOU 2006:82 s. 482). 
Däremot gäller fortfarande att förbudet mot att använda konfidentiella 

uppgifter för andra ändamål än statistiska ändamål gäller uppgifter som 
erhållits uteslutande för framställning av europeisk statistik (artikel 20.2). 
Enligt bestämmelsens ordalydelse omfattar den alltså inte uppgifter som 
SCB eller en annan svensk ESS-myndighet, t.ex. Skolverket, erhållit även 
för andra ändamål än att framställa europeisk statistik. Den mest naturliga 
tolkningen med hänsyn till ordalydelsen är att förordningen inte hindrar en 
nationell reglering, som innebär att uppgifter som nationella myndigheter 
erhållit för framställning av statistik som inte utgör europeisk statistik, får 
lämnas ut för att användas för andra ändamål än statistiska ändamål. En 
annan tolkning skulle innebära att uppgifter som ursprungligen samlats in 
för ett annat syfte än framställning av europeisk statistik ändå inte får 
användas för detta andra syfte, om uppgifterna också skulle användas för 
framställning av europeisk statistik. En sådan ordning vore inte rimlig med 
hänsyn till de begränsningar det i praktiken skulle innebära för möjligheten 
att använda uppgifter ur andra administrativa källor än sådana som samlas 
in enbart för europeisk statistik. Det vore heller inte rimligt mot bakgrund 19 



av att förordningen, som framgår av avsnitt 3, anger att NSI och andra 
nationella myndigheter samt kommissionen (Eurostat) ska få tillgång till 
och kunna använda alla administrativa register och kunna integrera de 
administrativa registren med statistik för att minska uppgiftslämnar 
bördan. Att minska denna börda är enligt skäl 19 ett syfte med förord 
ningens regelverk. 

Sammanfattningsvis bedöms EU-förordningen inte hindra införandet av 
en sekretessbrytande bestämmelse i OSL som avser uppgifter som i och 
för sig omfattas av statistiksekretess enligt OSL, men som samlas in för att 
användas för framställning av även annan statistik än europeisk statistik, 
eller för andra ändamål än statistikframställning överhuvudtaget. 

4.2 Tidsbegränsade sekretessbrytande 
bestämmelser införs till förmån för Skolverket 
och kommunerna 

Förslag: Statistiksekretessen ska inte hindra att uppgifter om en enskild 
huvudman inom skolväsendet som avser dennes identitet eller ekono 
miska förhållanden lämnas till Statens skolverk, om uppgiften behövs 
för myndighetens verksamhet med 
- nationell uppföljning och utvärdering, 
- nationella studier om måluppfyllelse, 
- internationella studier om skolväsendet, 
- stöd till skolutveckling, 
- hantering av statliga stöd och bidrag, 
- publicering i det nationella informationssystemet för skolväsendet, 
och 
- redovisning och publicering av andra uppgifter om skolväsendet än 
vad som ingår i den officiella statistiken. 

Statistiksekretessen ska inte heller hindra att uppgifter om en enskild 
huvudman inom skolväsendet som avser dennes identitet eller ekono 
miska förhållanden lämnas till en kommun, om uppgiften behövs för att 
kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att fördela resurser till 
utbildning inom skolväsendet efter barnens och elevernas olika förut 
sättningar och behov. 

Skälen för förslaget 
Vilka uppgifter bör kunna lämnas ut och till vilka mottagare? 
De tillfälliga sekretessbrytande bestämmelserna bör utformas så att de 
berörda myndigheternas och kommunernas behov av information ska 
kunna tillgodoses i samma omfattning som var möjligt innan rättsläget för 
ändrades. Uppgifter om enskilda huvudmän inom skolväsendet bör alltså, 
trots att de numera anses omfattas av statistiksekretess då de förekommer 
i en särskild verksamhet hos myndighet för framställning av statistik, 
kunna lämnas ut från en sådan verksamhet i samma utsträckning som an 
sågs möjligt före praxisändringen. 
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Skolverket har på regeringens uppdrag redovisat hur myndighetens 
verksamhet påverkas av det nya rättsläget och i vilka delar som verksam 
heten som inte längre kan bedrivas som avsett (se avsnitt 2). Mot denna 
bakgrund bör den sekretessbrytande bestämmelsen möjliggöra att Skol 
verket får del av uppgifter som avser enskilda huvudmän inom skol 
väsendet för att Skolverkets verksamhet med nationell uppföljning och 
utvärdering av skolväsendet, nationella studier om måluppfyllelse i skol 
väsendet, internationella studier om skolväsendet, stöd till skolutveckling, 
hantering av statliga stöd och bidrag, det nationella informationssystemet 
för skolväsendet samt redovisning och publicering av andra uppgifter om 
skolväsendet än vad som ingår i den officiella statistiken, kan bedrivas. 

Skolinspektionens behov av information för sin verksamhet med tillsyn 
och kvalitetsgranskning bedöms, i vart fall under en övergångsperiod i av 
vaktan på en långsiktig lösning, kunna tillgodoses genom den information 
som görs tillgänglig genom Skolverkets databaser. I viss utsträckning 
måste detsamma anses gälla för kommunerna, men de bedöms också ha 
behov av särskilda bearbetningar för att kunna utföra sina åligganden när 
det gäller resursfördelning efter barns och elevers förutsättningar och 
behov. Uppgiftslämnande bör därför kunna ske till en kommun, om 
kommunen behöver uppgifterna för att kunna fullgöra sin skyldighet enligt 
skollagen att fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 
barnens och elevernas olika förutsättningar och behov (se 2 kap. 8 b § 
skollagen). 

Som framgår av avsnitt 2 anses uppgifter på aggregerad nivå om t.ex. 
elevsammansättningen i en fristående skolenhet efter praxisändringen 
utgöra uppgifter om huvudmannens ekonomiska förhållanden. Den sekre 
tessbrytande bestämmelsen bör endast avse sådana uppgifter om enskilda 
huvudmän inom skolväsendet som avser deras identitet eller ekonomiska 
förhållanden. I det fall en fysisk person är huvudman kan de nämnda upp 
gifterna anses utgöra uppgifter om huvudmannens såväl personliga som 
ekonomiska förhållanden (jfr avsnitt 3). Om huvudmannen är en juridisk 
person är det endast fråga om uppgifter om ekonomiska förhållanden. 
Bestämmelsen bör dock inte bryta sekretessen till skydd för andra perso 
ners personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessen till skydd för 
t.ex. elevers, föräldrars, lärares och annan personals personliga och ekono 
miska förhållanden ska således upprätthållas. 

Som nämnts i avsnitt 2 gäller det som föreskrivs i OSL om uppgifts 
lämnande till andra myndigheter också mellan olika verksamhetsgrenar 
inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande 
till varandra (8 kap. 2 § OSL). Den föreslagna sekretessbrytande bestäm 
melsen i förhållande till Skolverket innebär därför inte bara att sekretessen 
bryts mellan myndigheter, som t.ex. SCB och Skolverket, utan även 
mellan Skolverkets statistikenheter och myndigheten i övrigt. 

Behandling av personuppgifter 
Den personuppgiftsbehandling som kan bli aktuell i sammanhanget faller 
under Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upp 
hävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan 
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benämnd dataskyddsförordningen, och lagen (2018:218) med komplette 
rande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, nedan benämnd data 
skyddslagen. 
Med personuppgifter anses enligt dataskyddsförordningen uppgifter om 

en identifierad eller identifierbar fysisk person (artikel 4.1). Uppgifter om 
juridiska personer omfattas inte. Enligt den officiella statistiken avseende 
förskoleverksamhet 2019 var endast 12 av totalt 2 809 enskilda huvudmän 
fysiska personer, medan ingen fysisk person var huvudman för skolenheter 
inom det obligatoriska skolväsendet, på gymnasial nivå eller inom den 
kommunala vuxenutbildningen enligt Skolverkets skolenhetsregister 
avseende augusti 2020. Det innebär att nästan alla enskilda huvudmän 
inom skolväsendet är juridiska personer, t.ex. aktiebolag eller ideella 
föreningar. Den allra största delen av de uppgifter som kan komma att 
behandlas med anledning av de sekretessbrytande bestämmelserna dels för 
utlämnande, dels hos den mottagande myndigheten, är därför inte person 
uppgifter i den mening som avses i dataskyddsförordningen. Eftersom 
även fysiska personer kan vara huvudmän inom skolväsendet kan dock ett 
utlämnande av uppgifter enligt den sekretessbrytande bestämmelsen 
komma att innefatta behandling av personuppgifter. De uppgifter som 
kommer att kunna lämnas 11t med stöd av de sekretessbrytande bestäm 
melserna och som myndigheterna har behov av är desamma som lämnades 
ut före den ändrade tolkningen av bestämmelsen om statistiksekretess. 
Som framgår ovan ska det inte bli aktuellt att lämna ut uppgifter om andra 
enskilda fysiska personer än huvudmän inom skolväsendet, som t.ex. 
elever i fristående skolor eller deras vårdnadshavare, i vart fall inte så att 
sådana enskilda kan identifieras direkt eller indirekt. 
För att en behandling av personuppgifter ska vara laglig krävs att det 

finns en rättslig grund för behandlingen enligt artikel 6 i EU:s dataskydds 
förordning. Enligt den föreslagna sekretessbrytande bestämmelsen får 
uppgifter som omfattas av statistiksekretess och som avser en enskild 
huvudman i skolväsendet endast lämnas över till Skolverket och kom 
muner för utförandet av vissa angivna uppgifter. Dessa uppgifter får anses 
vara uppgifter av allmänt intresse. Då det rör sig om verksamheter som 
regleras i författningar - t.ex. skollagen, förordningar med instruktioner 
för myndigheterna eller andra förordningar - är uppgifterna fastställda i 
nationell rätt enligt artikel 6.3 i dataskyddsförordningen och 2 kap. 2 § 
dataskyddslagen. Den behandling av personuppgifter som är nödvändig 
kan därmed ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt in 
tresse i artikel 6.1 e i förordningen. Sådana uppgifter som avses i artikel 9 
i dataskyddsförordningen, s.k. känsliga personuppgifter, kommer inte att 
behandlas. 
De personuppgifter som kan komma att behandlas, exempelvis namn på 

fysiska personer som är huvudmän, är att anse som harmlösa och är 
normalt offentliga i andra sammanhang. Den behandling av personupp 
gifter som aktualiseras genom förslaget bedöms inte innebära något 
intrång i den personliga integriteten. Det bedöms mot denna bakgrund att 
den personuppgiftsbehandling som förslaget medför är proportionerlig. 
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5 Ikraftträdande 

Förslag: De ändringar i offentlighets- och sekretesslagen som innebär 
att det införs nya sekretessbrytande bestämmelser ska träda i kraft den 
1 juli 2021. 
Ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen som innebär att dessa 

bestämmelser upphävs ska träda i kraft den 1 juli 2023. 

Skälen för förslaget: Som redan angetts är det av stor vikt att statistik på 
skolenhetsnivå åter kan bli offentligt tillgänglig. Det är av betydelse för att 
elever och deras vårdnadshavare vid val av skola ska ha tillgång till ett 
sådant underlag att de kan fatta välinformerade beslut och att myndigheter 
och kommuner och har underlag för att fullgöra författningsreglerade upp 
gifter. De nya sekretessbrytande bestämmelserna bör därför träda i kraft så 
snart som möjligt. Det bedöms vara den 1 juli 2021. Fram till dess får alla 
intressenter klara sig med uppgifter som är uppdaterade till den 
1 september 2020 (se avsnitt 2). De ändringar i OSL som innebär att be 
stämmelserna upphävs bör träda i kraft den 1 juli 2023. 
Det behövs inte några särskilda övergångsbestämmelser. 

6 Konsekvenser 

Konsekvenser för staten 
Skolverket 
Förslaget innebär att andra enheter och avdelningar inom Skolverket än 
statistikenheterna under en begränsad tid ges fortsatt möjlighet att ta del 
av och använda uppgifter om skolenheter som har sammanställts inom en 
särskild verksamhet hos en myndighet för framställning av statistik, om 
det behövs för utförande av vissa angivna uppgifter. Exempel på sådana 
uppgifter är insatser för skolutveckling och tillhandahållande av informa 
tion om utvecklingen i skolväsendet (se avsnitt 2 och 4.2). 
Förslaget bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser för 

Skolverket då myndigheten under den tid som den föreslagna regleringen 
är i kraft kan behandla och använda uppgifter på samma sätt som tidigare. 

Skolinspektionen 
För att Skolinspektionen ska kunna utföra kvalitetsgranskning och tillsyn 
utifrån en behovsanalys (2 § förordning [2011: 5 5 6] med instruktion för 
Statens skolinspektion) krävs tillgång till uppgifter på skolenhetsnivå. 
Skolinspektionens behov av information inför urval av tillsynsobjekt be 
döms - under den tid det tar att få till stånd en långsiktig lösning av infor 
mationsförsörjningen inom skolväsendet - kunna tillgodoses genom till 
gång till Skolverkets databaser 
Förslaget bedöms inte medföra några betydande konsekvenser för Skol 

inspektionen. 
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SCB 

Förslaget innebär att SCB på samma sätt som före praxisändringen ska 
kunna lämna över uppgifter till Skolverket för att där användas för 
framställning av den officiella statistiken och viss annan verksamhet. 
Förslaget bedöms inte medföra några konsekvenser för SCB. 

Andra myndigheter 
Det är inte bara Skolverket och Skolinspektionen som använder uppgifter 
om skolors verksamhet, även andra statliga myndigheter är beroende av 
uppgifter om skolenheter för sin verksamhet. Specialpedagogiska skol 
myndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
använder statistiska uppgifter från Skolverket för att analysera skolväsen 
det. Förslagen i denna promemoria innebär att även de genom tillgång till 
Skolverkets publika databaser kommer att kunna utföra sina uppgifter på 
det sätt de har gjort hittills, under den tid det tar att få till stånd en långsiktig 
lösning av informationsförsörjningen inom skolväsendet. 

Konsekvenser för kommunerna 
Enligt den kommunala finansieringsprincipen ska beslut som innebär nya 
obligatoriska uppgifter för kommunerna och regionerna som regel åtföljas 
av en statlig finansiering via det generella statsbidraget. Principen gäller 
när riksdagen, regeringen eller en myndighet fattar bindande beslut om 
ändrade regler för en verksamhet (2007 års ekonomiska vårproposition 
[prop. 2006/07: 100 s. 221 ]). 
Förslaget innebär att kommuner och regioner ska få tillgång till upp 

gifter på skolenhetsnivå på samma sätt som före det förändrade rättsläget 
när det gäller statistiksekretessen, under den tid det tar att få till stånd en 
långsiktig lösning av informationsförsörjningen inom skolväsendet. För 
slaget har därför inte några ekonomiska konsekvenser för kommunerna. 

Konsekvenser för den kommunala självstyrelsen 
Den kommunala självstyrelsen regleras bl.a. i 14 kap. regeringsformen 
(RF). Enligt 14 kap. 3 § RF bör en inskränkning i den kommunala själv 
styrelsen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål 
som har föranlett inskränkningen. Innebörden av bestämmelsen är att en 
eventuell inskränkning i den kommunala självstyrelsen ska prövas mot en 
proportionalitetsprincip. 
Förslaget i denna promemoria innebär inte någon inskränkning i den 

kommunala självstyrelsen. 

Konsekvenser för enskilda företag 
Under 2019 var totalt 107 772 barn inskrivna i 2 809 fristående förskole 
enheter som drevs av enskilda huvudmän. Hösten 2019 gick 63 407 elever 
i fristående fritidshem, 167 3 72 elever gick i 823 fristående grundskoleen 
heter och 100 954 elever gick i 438 fristående gymnasieskoleenheter. 
Totalt fanns det ca 740 enskilda huvudmän för skolor och fritidshem 2019 
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( det finns ingen tillgänglig uppgift om antalet enskilda huvudmän för 
förskolor). 
Förslaget möjliggör för enskilda huvudmän att få tillgång till informa 

tion på skolenhetsnivå som underlag för bl.a. uppföljning och utvärdering 
av sin verksamhet på samma sätt som före det förändrade rättsläget när det 
gäller statistiksekretessen, under den tid det tar att få till stånd en långsiktig 
lösning av informationsförsörjningen inom skolväsendet. Förslaget får 
inte några ekonomiska konsekvenser för enskilda huvudmän. 
Förslaget innebär dock att uppgifter som avser enskilda huvudmän får 

lämnas ut till Skolverket och kommuner trots att uppgifterna omfattas av 
statistiksekretess. Detta medför att uppgifter om fristående skolor bl.a. kan 
hållas tillgängliga för föräldrar och blivande elever inför skolvalet 2022, 
vilket är positivt för de enskilda huvudmännen. 

Konsekvenser för barn, elever och föräldrar och andra 
användare 
Vårdnadshavare och barn har, när det gäller det obligatoriska skolväsen 
det, en lagstadgad rätt att ange önskat val av skola (9 kap. 15 §, 10 kap. 
30 § och 11 kap. 29 § skollagen). Även när det gäller gymnasieskola och 
gymnasiesärskola ska elever via en ansökan till hemkommunens ansök 
ningskansli ansöka om plats på önskat program, och enligt utvecklad 
praxis ges eleverna också möjlighet att ange önskad skola. För att eleverna 
ska kunna fatta en välinformerat val har hemkommunen en skyldighet att 
tillhandahålla information om skolor (29 kap. 19 § skollagen). Informatio 
nen, som ska omfatta samtliga utförare, ska vara saklig, relevant, jäm 
förbar, lättförståelig och lättillgänglig. Genom förslagen i denna prome 
moria kan kommunerna genom Skolverkets publika databaser få tillgång 
till underlag för sitt informationslämnande, under den tid regleringen är i 
kraft, vilket är positivt för barn, blivande elever och vårdnadshavare. 
Vidare kan kommuner få tillgång till sådan information som behövs för att 
kunna fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och 
elevernas olika förutsättningar och behov. Det är också positivt för dessa 
att förslaget innebär att t.ex. Skolinspektionen genom Skolverkets data 
baser får tillgång till nödvändig information för sin tillsynsverksamhet, 
vilket i förlängningen kan medföra högre kvalitet på verksamheten inom 
skolväsendet. 
Förlaget möjliggör vidare att allmänhetens insyn i skolväsendet förenk 

las, dels genom att enskilda själva kan söka information i Skolverkets 
databaser men också genom att media i sin journalistiska verksamhet kan 
använda uppgifterna som underlag för sitt arbete. 

Konsekvenser för den personliga integriteten 
Förslaget i denna promemoria möjliggör att uppgift om en enskild huvud 
man inom skolväsendet som avser dennes identitet eller ekonomiska 
förhållanden som samlats in för officiell statistik trots statistiksekretessen 
kan överlämnas från SCB till Skolverket för användning för angivna 
ändamål i myndighetens verksamhet. Det föreslås även att sekretessen inte 
ska hindra att uppgifter lämnas till en kommun om uppgiften behövs för 25 



att kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att fördela resurser efter 
barns och elevers behov. 
Liksom tidigare ska sekretess för personliga och ekonomiska för 

hållanden för andra enskilda än en huvudman inom skolväsendet gälla. Det 
innebär att uppgifter om enskilda huvudmän inte kan publiceras på ett 
sådant sätt så att enskilda elever, deras föräldrar eller lärare eller annan 
personal kan identifieras direkt eller indirekt (så kallad bakvägsidenti 
fiering) .. 
De bedömningar och avvägningar som har gjorts i fråga om dataskydd 

redovisas i avsnitt 5. Det kan konstateras att de nya bestämmelserna, som 
i praktiken inte innebär någon ändring i förhållande till det rättsläge som 
ansågs gälla före den praxisändring som inträffade hösten 2019, inte 
bedöms medföra något intrång i enskildas personliga integritet och att 
förslaget bedöms vara proportionerligt. 

Övriga konsekvenser 
Förslaget bedöms inte få några konsekvenser för Sveriges förpliktelser i 
förhållande till EU-rätten. Förslaget bedöms inte heller få några konse 
kvenser för jämställdheten mellan kvinnor och män eller Je integrations 
politiska målen. 

7 F örfattningskommentar 

Förslag till lag om ändring i offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) 

24 kap. 

Sekretessbrytande bestämmelse 
8 a § Sekretessen enligt 8 § hindrar inte att uppgift om en enskild huvudman inom 
skolväsendet som avser dennes identitet eller ekonomiskaförhållanden lämnas till 
Statens skolverk, om uppgiften behövs i myndighetens verksamhet med 

1. nationell uppföljning och utvärdering, 
2. nationella studier om måluppfyllelse, 
3. internationella studier om skolväsendet, 
4. stöd till sko/utveckling, 
5. hantering av statliga stöd och bidrag, 
6. det nationella informationssystemet för skolväsendet, 
7. redovisning och publicering av andra uppgifter om skolväsendet än vad som 

ingår i den officiella statistiken eller som följer av 1-6. 
Sekretessen enligt 8 § hindrar inte att en uppgift om en enskild huvudman inom 

skolväsendet som avser dennes identitet eller ekonomiskaförhållanden lämnas till 
en kommun, om uppgiften behövs för att kommunen ska kunna fullgöra sin 
skyldighet att fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barns och 
elevers olika förutsättningar och behov. 
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Paragrafen, som är ny, innehåller sekretessbrytande bestämmelser som 
innebär att uppgifter om en enskild huvudman inom skolväsendet som 
avser dennes identitet eller ekonomiska förhållanden och som omfattas av 
statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § OSL, trots detta i vissa fall får lämnas 
ut till Statens skolverk eller till kommuner. Det som föreskrivs i denna 
paragraf om uppgiftslämnande till andra myndigheter gäller också mellan 
olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som 
självständiga i förhållande till varandra (8 kap. 2 § OSL). 
Av första stycket framgår att statistiksekretessen enligt 24 kap. 8 § inte 

hindrar att uppgifter om en enskild huvudman inom skolväsendet som 
avser dennes identitet eller ekonomiska uppgifter lämnas till Skolverket, 
om uppgiften behövs i sådan verksamhet hos myndigheten som anges i 
bestämmelsen. Med enskild huvudman inom skolväsendet avses den 
enskilda fysiska eller juridiska person som godkänts som huvudman för 
utbildning inom skolväsendet enligt 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). I det 
fall en fysisk person är huvudman kan uppgifterna om dennes identitet 
eller ekonomiska förhållanden anses utgöra uppgifter om huvudmannens 
såväl personliga som ekonomiska förhållanden i den mening som avses i 
OSL (jfr avsnitt 3). Om huvudmannen är en juridisk person är det endast 
fråga om uppgifter om ekonomiska förhållanden i den mening som aves i 
OSL. 
Bestämmelsen bryter inte sekretessen enligt 24 kap.8 § OSL till skydd 

för andra personers personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretessen 
till skydd för t.ex. elevers, föräldrars, lärares och annan personals person 
liga och ekonomiska förhållanden ska således upprätthållas. Det innebär 
att uppgifter om enskilda huvudmän inte kan lämnas ut med stöd av den 
sekretessbrytande bestämmelsen på ett sådant sätt att t.ex. enskilda elever, 
deras föräldrar eller lärare eller annan personal kan identifieras direkt eller 
indirekt (s.k. bakvägsidentifiering). 
Vilka uppgifter som får lämnas ut med stöd av bestämmelsen begränsas 

ytterligare av att uppgifterna ska behövas för viss närmare angiven verk 
samhet hos myndigheten. Avsikten är att möjliggöra att myndighetens 
informationsbehov ska kunna tillgodoses på samma sätt som före praxis 
ändringen 2019. Det är inte avsikten att uppgifter ska lämnas ut i större 
utsträckning än som förekom då. 
Med nationell uppföljning och utvärdering i första punkten avses sådan 

nationell uppföljning och utvärdering som Skolverket ska bedriva enligt 
26 kap. 24 § skollagen. 
Med nationella studier om måluppfyllelse, internationella studier om 

skolväsendet och stöd till skolutveckling i andra, tredje och fjärde 
punkterna avses viss verksamhet som Skolverket bedriver för att följa 
bestämmelser i förordningen (2015: 104 7) med instruktion för Statens 
skolverk. 
Med hantering av statliga stöd och bidrag i femte punkten avses Skol 

verkets verksamhet med att administrera och fördela statsbidrag och stat 
liga stöd enligt ett flertal olika statsbidragsförordningar. 
Med det nationella informationssystemet för skolväsendet i sjätte 

punkten avses Skolverkets verksamhet enligt förordningen (2015:195) om 
ett nationellt informationssystem för skolväsendet, där det framgår att 
Skolverket ska publicera vissa uppgifter om skolenheter för att göra det 
möjligt för bl.a. elever och föräldrar att jämföra olika skolor. 27 



Slutligen omfattas enligt sjunde punkten Skolverkets verksamhet med 
redovisning och publicering av andra uppgifter om skolväsendet än vad 
som ingår i den officiella statistiken eller som följer av första-sjätte 
punkten, exempelvis resultat från Skolinspektionens elevenkäter. 
I andra stycket anges ytterligare en situation där statistiksekretessen 

enligt 24 kap. 8 § inte hindrar att uppgifter om en enskild huvudman inom 
skolväsendet som avser dennes identitet eller ekonomiska förhållanden 
lämnas ut för att användas för andra ändamål än statistikändamål. Sådana 
uppgifter får lämnas till en kommun, om uppgifterna behövs för att kom 
munen ska kunna fullgöra sin skyldighet att fördela resurser till utbildning 
inom skolväsendet efter barns och elevers olika förutsättningar och behov. 
Denna skyldighet regleras i 2 kap. 8 b § skollagen. Avgränsningen till 
uppgifter om enskilda huvudmän innebär att den sekretessbrytande be 
stämmelsen inte bryter statistiksekretessen till skydd för andra enskilda, 
t.ex. elever, deras föräldrar eller lärare eller annan personal. Uppgifter som 
medför att sådana personer kan identifieras direkt eller indirekt (så kallad 
bakvägsidentifiering) får alltså inte lämnas ut med stöd av den sekretess 
brytande bestämmelsen. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr BUN 2020/00682  9 

Internkontrollrapport 2020 och internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 

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

Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och 

tjänstemännen.  

 

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

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

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

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

av kommunens tillgångar.     

 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det 

som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade 

begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till 

detta. I praktiken innehåller den interna kontrollen flera processer och moment: 

 tydlig ansvarsfördelning 

 riskbedömning och riskhantering 

 faktiska kontrollaktiviteter av olika slag 

 information och kommunikation 

 uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring. 

Under 2020 har förvaltningen fortsatt att kontrollera efterlevnad av rutiner, riktlinjer och 

processer för ökad måluppfyllelse. Internkontrollplan för 2021 ska fastställas.     

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-12-02 

Bilaga 1 – Uppföljning av Internkontrollplan 2020   

Bilaga 2 – Internkontrollplan 2021 

Bilaga 3 – Risk och väsentlighetsanalys 2021   

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen avseende 2020 års internkontroll  

 

att anta den föreslagna planen för internkontroll 2021 samt 

 

att återrapportering och beslut om internkontrollplan 2022 ska ske senast i december 

2021. 
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Sammanfattning 

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

Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och 

tjänstemännen.  

 

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

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

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

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

av kommunens tillgångar.     

 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det 

som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade 

begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till 

detta. I praktiken innehåller den interna kontrollen flera processer och moment: 

 tydlig ansvarsfördelning 

 riskbedömning och riskhantering 

 faktiska kontrollaktiviteter av olika slag 

 information och kommunikation 
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Bilaga 1 – Uppföljning av Internkontrollplan 2020   

Bilaga 2 – Internkontrollplan 2021 

Bilaga 3 – Risk och väsentlighetsanalys 2021   

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen avseende 2020 års internkontroll  

 

att anta den föreslagna planen för internkontroll 2021 samt 
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att återrapportering och beslut om internkontrollplan 2022 ska ske senast i december 

2021. 

 

 

 

Ärendebeskrivning 

Granskning har utförts och dokumenterats enligt Barn och utbildningsnämndens 

internkontrollplan för år 2020 (bilaga 1). Verksamheterna har granskats enligt 

kontrollplanen. 

 

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

granskade materialet är kontrollen god. 

Åtgärder 

Följande åtgärder bedöms nödvändiga för att säkerställa god kontroll av verksamheten:  

 

 Utarbeta gemensamma administrativa riktlinjer som stöd för verksamheterna i 

sitt arbete.  

 Informera och utbilda inom de olika områdena för att stärka den allmänna 

kompetensen. 

 Kontinuerligt kontakta berörda vid upptäckt av avvikelser. 

 Analys av avvikelser och olikheter ur ett utvecklingsperspektiv 

 Information om årets interkontroll skall ske i verksamheternas ledningsgrupper. 

 

Internkontrollplan 2021 

De punkter som föreslås ingå i internkontrollplanen för 2021 framgår av bilaga 2. Risk 

och väsentlighetsanalys till grund för interkontroll 2021 enligt bilaga 3. 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Thomas Davidsson 

Förvaltningschef Controller 

Expediera till 

Kommunstyrelsen 
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Handläggare   
Controller Thomas Davidsson 

 

   

Uppföljning Internkontrollplan 2020 

 
1 Granskning av upphandling 

 
Uttag har gjorts ur affärssystem Raindance för att granska avtalstroheten.  

 

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

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

 

E-handeln ökar ganska kraftigt gentemot fjolårets nivå. Det är framförallt inköp genom Onemed och 

Läromedia som ökar kraftigt. Andelen inköp avtalade varor ligger på 81,6 % jämfört med föregående 

decembermätning som var 80 %.  

Avtalstrohet enligt separat urval på leverantörsnivå visar en avtalstrohet på 93,8 %. Nivån vid 

föregående decemberkontroll vara 87,1 %. En större förbättring gentemot föregående års mätning 

och den högsta nivå vi haft. 

 

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

görs ligger resultatet på liknande nivå som vid förra granskningen men med positiv trend. 

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med frågor om inköp.  

 

2 Avdragsförbudet 

 
Kontroll av deltagarförteckning, syfte, moms och kontering har skett av fakturor avseende 

representation mm. 190 fakturor har granskats med urval på de högsta fakturorna och för tid mellan 

april och oktober. Fakturor med baskonto mellan 7101 – 7119 har sökts ut för att täcka in det som rör 

representation.  

 

Hanteringen är på något bättre nivå i vissa delar än tidigare. Felmängden totalt och vad gäller 

deltagarförteckning ligger på liknande nivå som tidigare 

 

Det återstår en större felmängd vad gäller avsaknad av deltagare som behöver säkerställas innan vi 

nått en acceptabel nivå.  

Fortsatt kontroll och insatser skall säkerställa att redovisningen bibehålls och förbättras. 
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Av sammanställningen framgår felens omfattningsgrad. Vad gäller moms, kontering och syfte är 

felhanteringen på en låg nivå. Deltagarförteckning har förbättringspotential.  

 

 

3 Kontroll av att driftsredovisningen inte belastas med investeringar 
 

Stickprovskontroll har gjorts inom nämnden av fakturor över 80 tkr inom kontogrupperna 40, 41, 61, 

64, 65, 66 och 67 har gjorts för perioden januari tom oktober.  

 

Vid årets kontroll fanns ingen faktura som felaktigt belastat driftredovisningen.  

 

Totalt har endast en faktura bokats om under internkontrollperioden från driften. Rättningen skedde i 

samband månadens aktiveringstillfälle. 

 

Det har däremot skett mycket omföringar från anläggningsredovisningen till driftsredovisningen. 

Orsak är de förändrade redovisningsreglerna kring vad som klassas som investering eller ej. Kontroll 

sker alltid av alla fakturor som konterats som investering för att säkerställa att felaktig aktivering inte 

sker.  

 

 

4 Kontroll av bidrag till fristående verksamhet 
 

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

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

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

verksamhetssystemet Extens 

 

Vid årets kontroll finns det inga avvikelser vad gäller hanteringen av bidragsbelopp. Kontroll 

genomförd av grundbelopp och tilläggsbelopp inom alla verksamheter. 
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5 Efterlevnad av delegationsordning samt dokumentation av beslut på 

rätt sätt 
 

Skollagen innehåller krav på skriftlig dokumentation vid merparten av den ärendehantering och det 

beslutsfattande som sker inom utbildningsverksamheten. Delegationsordningen innehåller uppgifter 

om vem som är beslutande i olika ärenden. Dokumentation sker i olika system. Det 

kommungemensamma diariesystemet Ciceron används för viss dokumentation medan elevhälsans 

olika delar använder Prorenata. Även förskolan dokumenterar åtgärder på grupp- och individnivå i 

systemet.  

 

Granskningens syfte är att kontrollera att fattade beslut följer skollag vad gäller dokumentation, 

diarieföring och registrering i Prorenata.  

 

Vid tidigare granskningar har underlagen efterfrågats direkt från rektorerna. För att minska 

administrationen har underlagen tagits fram direkt ur systemet av systemförvaltaren och 

administrativ chef. Detta har inneburit att även systemförvaltaren fått en inblick i hur systemet 

används i praktiken och fått se vilka förbättringar som kan göras för att öka kvalitén i 

dokumentationen och skapa gemensamma arbetssätt.  

 

Utbildning i systemet Prorenata har erbjudits för samtliga som är verksamma inom elevhälsan. Fler 

utbildningstillfällen erbjuds kontinuerligt för nya användare. En grupp finns utsedd med 

representanter från de olika professionerna. I denna tas frågor och förbättringsförslag upp.  

 

Genomgången av dokumentationen visar att ett fortsatt arbete kring gemensamma rutiner och 

utbildningar måste prioriteras. Ett arbete har påbörjats inom den medicinska elevhälsan för 

förbättring och utveckling av dokumentationen. 

 

Inom förskolan och grundskolan har under 2020 utbildningsinsatser kring dokumentation skett. 

Dessa behöver fortsätta och även omfatta gymnasieskolans elevhälsa och rektorer. Ett arbete för att 

ta fram en instruktion för hur dokumentation ska ske har också påbörjats.  

Slutsatser och rekommendationer 

 

 Det är en framgångsfaktor att det finns en utsedd systemförvaltare som har i 

uppdrag att säkerställa att Prorenata används av alla verksamheter, att 

kompetensutveckling sker och att kontinuerlig kontakt med leverantör sker för att 

säkerställa att systemet motsvarar de krav som finns. Genom internkontroll-

punkten får systemförvaltaren för Prorenata en djupare inblick i hur systemet an-

vänds och hur det är utformat.  
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 Gemensamma rutiner bör tas fram för att dokumentation ska ske på likartat sätt. 

Det rör till exempel hur anteckningar görs från barnhälsomöten, EHT- och EHM- 

möte, vad som dokumenteras i gemensamt protokoll och vad som dokumenteras 

på individnivå och hur det sker. Detta har påbörjats i den samordningsgrupp som 

finns utsedd. Det är av stor vikt att detta arbete fortsätter och prioriteras.  

 

 Dokumentationen i protokollen är ibland bristfällig. Det beskrivs vilka behov 

eller problemställningar som finns på klass- eller individnivå, men det saknas ofta 

anteckning om vilka åtgärder som vidtas med anledning av detta och vem som är 

ansvarig. Det innebär svårigheter att kontrollera om åtgärder vidtagits och vilka 

resultat de givit. Uppföljning och utvärdering blir svårt att genomföra.  

 

 Information om elever är ibland knapphändig och det är svårt att utläsa i 

handlingarna vilken typ av beslut eller åtgärd som avses.  

 

 Hänvisning görs ibland till barn och elever där endast förnamn på eleven anges. 

Det blir då svårt att i efterhand avgöra vilket barn eller vilken elev som avsågs. 

 

 Hänvisning görs ibland till andra personer på enheten genom att enbart förnamn 

eller användaridentitet anges. Detta kan innebära att det i efterhand inte går att 

utläsa vem som avsågs. Hänvisning bör antingen ske till profession, eller så bör 

både för- och efternamn anges.  

 

 Vid upprepad eller längre frånvaro hos skolpliktig elev finns en skyldighet att 

inleda en utredning samt anmäla detta till huvudmannen. Här kan konstateras att 

det finns flera exempel på att anmälningsskyldigheten inte iakttas samt att det 

saknas utredningar med anledning av frånvaron. De gemensamma rutinerna följs 

inte av verksamheterna. 

 

 Det finns brister i kunskaperna kring skollagens bestämmelser vad gäller stöd-

åtgärder. Det finns beslut om anpassad studiegång, utan att det finns beslut om 

åtgärdsprogram. Anpassad studiegång är en möjlig åtgärd, men den kan endast 

beslutas i samband med att beslut om åtgärdsprogram fattas. Likaså finns beslut 

om enskild undervisning och placering i särskild undervisningsgrupp där beslut 

om åtgärdsprogram saknas.  

 

 Det finns elever där det anges att målen inte nås, men åtgärdsprogram saknas.  

 

 Åtgärdsprogram utformas inte i enlighet med bestämmelserna i skollagen och de 

allmänna råden.   

 

 Det finns exempel på att dokumentation upprättas i Unikum, men den överförs 

inte till Prorenata. Detta innebär att dokumentationen finns i flera system och 
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fördelen med att ha all dokumentation samlad i kronologisk ordning i ett system 

försvinner.  

 

 Det noteras att det påträffas anteckningar i protokollen och att hänvisning görs till 

beslut. Formella beslutshandlingar saknas dock i elevakten.  

 

 En översyn av de beslutsmallar som finns framtagna bör ske för att justera detta 

utifrån nya rutiner samt skapa fler beslutsmallar med tanke på nya bestämmelser i 

skollagen.  

 

 Det finns anledning att tillsammans med verksamhetschefer och sektionschefer 

planera för utbildningsinsatser och genomgångar med respektive skola för att gå 

igenom underlagen tillsammans med rektor och elevhälsa.  

 

 En översyn av de generella utbildningsinsatserna bör genomföras för att 

säkerställa att all personal får den utbildning som krävs för att kunna hantera 

systemet och för att säkerställa att dokumentationen är av god kvalitet   

 

 

6 Utdrag ur belastningsregister vid anställning 

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

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

verksamheter som täcks av registerkontrollen. 

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

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

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

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

utan att han eller hon lämnat ett nytt registerutdrag.  

 

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

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

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

gymnasieskola och gymnasiesärskola. Efter beslut av gymnasieskolans verksamhetschef omfattas 

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

registerutdraget utan en notering ska ske att arbetsgivaren sett utdraget. Noteringen ska ske på 

anställningsbeslutet där en ny ruta numera finns för notering av detta. 

 

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

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

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

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

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

 

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

lista på samtliga nyanställda inom barn- och utbildningsförvaltningen under perioden 2020–05–11 

tom 2020-10-14.  Personerna på listan delades upp i grupper utifrån verksamhetsområde och 

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

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

Medvind om belastningsregister var uppvisat och om det var giltigt. 

 

 
 

 

Resultatet av interkontrollen visar att rutinen att registrera giltiga belastningsregisterutdrag i 

Medvind inte följs till 100 % och vi ser en likartad nivå som vid förra kontrollperioden. Diskussioner 
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har pågått kring rutinen för granskning av belastningsregister efter förra internkontrollen. Där kunde 

vissa eventuella förbättringsområden hittas som berör hanteringen av information i system vid 

anställning. 

7 Barnomsorg enligt behov/skollag 

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

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

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

till 15 timmars förskola per vecka.  

 

Granskning har skett på så sätt att uppgifter om antalet födda barn under perioden maj – 

september 2020 har tagits fram ur kommunens datasystem Extens. Kontroll har sedan 

skett genom att söka fram vilka av barnen födda under denna period som har syskon i 

åldrarna 1–12 år. Syskonens placeringar har sedan gåtts igenom av utredare.  

 

Mellan maj och september 2020 föddes det 317 barn (varav två tvillingpar). Bland dessa finns 174 

barn utan andra syskon. 139 barn har syskon i åldrarna 1–12 år.  

 

 45 syskon har vårdnadshavare som nyttjar rätten till avgiftsfri allmän förskola  

 44 syskon har vårdnadshavare som nyttjar rätten till 15 timmars placering per 

vecka i fristående pedagogisk omsorg och fristående förskola 

 27 syskon har vårdnadshavare som nyttjar rätten till 15 timmars placering per 

vecka på grund av föräldraledighet  

 Inget syskon har vårdnadshavare som nyttjar rätten till 15 timmars placering per 

vecka på grund av arbetslöshet  

 1 syskon är på förskola/pedagogisk omsorg då vårdnadshavare utnyttjar 

heltidplacering på förskola/pedagogisk omsorg utan giltig anledning 

 1 syskon är felaktigt inskriven på fristående fritidshem då vårdnadshavare 

utnyttjar heltidplacering utan giltig anledning  

 7 syskon har placering på förskola på grund av att den ena vårdnadshavaren 

arbetar eller studerar (delad vårdnad)  

 2 syskon har placering på grund av kap.8 § 5 skollagen (2010:800)  

 2 syskon har placering på grund av kap.8 § 7 skollagen (2010:800)  

 3 syskon har placering heltid i förskolan enligt giltig anvisning  
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 7 syskon har placering heltid i fritidshem enligt giltig anvisning 

 

Det finns felaktigheter för två barn, ett barn är placerad inom fristående fritidshem samt 

ett barn inom kommunal förskola. 

 

En jämförelse med utfallet våren 2020 samt tidigare granskningar visar att den 

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

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

 

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

eventuella felaktigheter.  

 

I de båda fall där det inte finns giltiga anledningar för placeringar har förskolekontoret 

redan gjort rättelser och meddelat ansvariga huvudmän och vårdnadshavare. 

 

 

8 Rektors pedagogiska ledarskap 

 
Kontrollpunkten avser uppföljning av rektors pedagogiska ledarskap.  

En enkät har skickats till rektorer där de ombeds ta ställning till ett antal påståenden. 

Svarsfrekvensen i årets undersökning har varit hög inom alla verksamhetsområden. 

Resultat från intern enkätundersökning 

I ”andel som instämmer” ingår de som svarat instämmer helt eller instämmer till stor del 

på respektive påstående i enkäten. I ”andel som inte instämmer” ingår de som svarat 

instämmer till viss del och de som svarat instämmer inte alls. Resterande del har svarat 

”varken eller”. Medelvärdet är beräknat utifrån poäng 5 till 1 där ”instämmer helt” ger 5 

poäng och fallande till ”instämmer inte alls” som ger 1 poäng. 

 

Jag har förutsättningar att ägna mig åt mitt pedagogiska ledarskap: 

 
M edelvärde A ndel % A ndel % 

2 0 2 0 som inst ämmer
som int e

inst ämmer

Grundskola 3,1 46% 35%

Gymnasium 3,2 46% 38%

Vux 3,0 50% 50%

Förskola 2,8 31% 62%

V erksamhet

 
 

Jag är förtrogen med verksamheten och den dagliga undervisningen t.ex. genom planerade eller 

spontana lektionsbesök/besök på avdelningarna eller genom samtal om undervisningsnära frågor: 
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M edelvärde A ndel % A ndel % 

2 0 2 0 som inst ämmer
som int e

inst ämmer

Grundskola 3,9 81% 19%

Gymnasium 3,5 62% 23%

Vux 4,0 75% 25%

Förskola 4,3 100% 0%

V erksamhet

 
 

Till rektor: Jag deltar regelbundet i diskussioner tillsammans med lärarna om vad som genererar 

framgångsrik undervisning. / Till förskolechef: Jag kommunicerar med pedagogisk personal om 

undervisning, metoder, arbetsformer och mål för den pedagogiska verksamheten i förskola:  

 
M edelvärde A ndel % A ndel % 

2 0 2 0 som inst ämmer
som int e

inst ämmer

Grundskola 4,2 88% 8%

Gymnasium 3,3 62% 23%

Vux 4,5 100% 0%

Förskola 4,3 100% 0%

V erksamhet

 
 

Jag analyserar tillsammans med lärarna samband mellan skolans resultat, undervisningsmönster 

samt elevers utveckling och lärande: 

 
M edelvärde A ndel % A ndel % 

2 0 2 0 som inst ämmer
som int e

inst ämmer

Grundskola 4,0 85% 8%

Gymnasium 4,2 85% 15%

Vux 4,8 100% 0%

V erksamhet

 
 

Till rektor: Genom uppföljning och analys av skolans kunskapsresultat i alla ämnen och årskurser 

får jag en helhetsbild av inom vilka områden skolan lyckats väl, liksom viktiga förbättringsområden. 

/ Till förskolechef: Jag använder analyser och utvärderingar för att definiera behov av 

utvecklingsinsatser för verksamhetens måluppfyllelse. 
M edelvärde A ndel % A ndel % 

2 0 2 0 som inst ämmer
som int e

inst ämmer

Grundskola 4,3 92% 4%

Gymnasium 4,2 85% 8%

Vux 4,8 100% 0%

Förskola 3,9 92% 8%

V erksamhet

 
 

Förskolans/skolans förbättringsarbete präglas av delaktighet och inflytande med tydliga roller och 

ansvar avseende det gemensamma professionella uppdraget: 
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M edelvärde A ndel % A ndel % 

2 0 2 0 som inst ämmer
som int e

inst ämmer

Grundskola 4,2 96% 4%

Gymnasium 3,9 85% 8%

Vux 4,5 100% 0%

Förskola 3,6 69% 23%

V erksamhet

 
 

 

Jag använder kompetensutveckling som en hävstång i förskolans/skolans förbättringsarbete: 

 
M edelvärde A ndel % A ndel % 

2 0 2 0 som inst ämmer
som int e

inst ämmer

Grundskola 4,0 85% 12%

Gymnasium 3,5 62% 15%

Vux 3,0 50% 25%

Förskola 3,9 85% 15%

V erksamhet

 
 

Skolinspektionens skolenkät till lärare 

Resultaten från Skolinspektionens enkät visar att grundskolan ligger högre än andra deltagande 

huvudmän. Resultatförändring i två av frågorna som är en återgång till 2016 års lägre nivå och i en 

fråga fortsatt ökning.  Gymnasieskolan ligger lägre än snittet och har något lägre värde i en av 

frågorna, samma nivå i en fråga och en nedgång i en av frågorna. Skolinspektionen ställer tre frågor i 

lärarenkäten inom området pedagogiskt ledarskap vars resultat för Uddevalla kommun redovisas 

nedan.  

 
Rektor har god kunskap om det dagliga arbetet i skolan: 

Andel (%) som instämmer 2016 2018 2020 Trend Riket 2020

Grundskola 80 89 81 - 79

Gymnasiet 69 75 73 - 79

Rektor arbetar för att främja elevernas kunskapsutveckling:

Andel (%) som instämmer 2016 2018 2020 Trend Riket 2020

Grundskola 86 88 91 + 86

Gymnasiet 80 84 77 - 82

Rektor tar ansvar för det pedagogiska arbetet på skolan:

Andel (%) som instämmer 2016 2018 2020 Trend Riket 2020

Grundskola 80 88 83 - 80

Gymnasiet 71 72 72 +/- 78 
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Resultaten från såväl den interna undersökningen som Skolinspektionens enkät visar att nivå och 

utveckling varierar mellan verksamheter och utifrån frågeställningar.  

 

Den fråga med fortsatt klart lägst resultat inom alla verksamhetsområden är upplevelsen av att ha 

förutsättningar för att ägna sitt pedagogiska ledarskap.  

Samtidigt instämmer en majoritet av rektorerna i samtliga övriga påståenden, vilket vittnar om att 

man trots förutsättningarna fullgör sitt uppdrag som pedagogisk ledare. 

 

Kommentarerna som lämnats i samband med enkätundersökningen vittnar om en frustration över att 

inte hinna med sitt pedagogiska ledarskap pga. andra arbetsuppgifter av mer administrativ art som tar 

mycket tid.  

 

9 Elevers resultatutveckling 
 

Kontrollmomentet är enligt nämndens internkontrollplan granskning av resultatsammanställning, 

analys och åtgärdsplan på huvudmannanivå.  

 

I denna granskning är fokus på förvaltningsledningsgruppen då ett av målen med den gemensamma 

SKA-modellen som antogs december 2018 är att stärka förvaltningsledningens roll i att säkerställa 

elevers utveckling mot ökade resultat. 

 

Detta innebär att förvaltningsledningsledningsgruppen, liksom övriga nivåer i styrkedjan, ska ha 

huvuduppdraget i fokus, dvs ha koll på kunskapsresultaten och resultaten av arbetet med trygghet 

och studiero genom kontinuerlig uppföljning, orsaksanalys och åtgärder på huvudmannanivå. Denna 

granskning avser kontrollera förvaltningsledningsgruppens SKA-arbete. Förra årets internkontroll 

resulterade i ett beslut enligt följande: 

 

Förvaltningschef beslutade i november 2019 om följande arbetsformer som åtgärd på identifierade 

problem vid förra granskningen:  

 

• FVL behöver utveckla en arbetsform där varje VC:s analys noga gås igenom i 

FVL  

• Varje redovisad analys ska opponeras av resten av förvaltningsledningen  

• Analyser som inte håller tillräcklig kvalitet skickas tillbaka för fortsatt arbete av 

respektive VC 

• När analyserna är klara ska hela FVL arbeta med förvaltningsövergripande 

analyser utifrån nämndens styrkort 

 

Granskning av förvaltningsledningsgruppens gemensamma arbete utifrån SKA-modellen sedan den 

startade i augusti 2019. 

 

Det kontinuerliga SKA-arbetet har sakta men säkert etablerats i förvaltningsledningens processer. 

Sedan sjösättning av SKA-modellen hösten 2019 har resultatsammanställningar kontinuerligt lyfts 
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för uppföljning och dialog på förvaltningsledningsgruppens möten. Vidare har nämndens ledamöter 

tagit del av verksamhetsområdenas resultat via så kallade ”Resultatdialoger”, vars syfte har varit att 

skapa en dialog med politik och verksamhet kring resultaten. 

 

Detta dryga första år har präglats av att förvaltning och politik har ”prövat sig fram” och 

förvaltningen har kontinuerligt reflekterat över form och innehåll. Det har visat sig svårt för 

förvaltningsledningen att hitta en gemensam ram för analys då processarbetet i sig har visat att 

verksamheterna har olika typer av traditioner när det gäller analysarbetet, olika typer av 

sammanställningar av resultat samt att verksamheternas art skiljer sig åt. 

 

Granskningen visar att samarbetet med Karlstad Universitet och den statliga satsningen ”Samverkan 

för bästa skola” på både förvaltningsnivå, samt för de tre skolor som medverkat i satsningen på 

enhetsnivå, gett en skjuts i arbetet med det gemensamma SKA-arbetet. Utvärdering av SBS insatser 

har ännu inte skett, då enheternas treåriga arbete avslutas nu vid årsskiftet och det 

förvaltningsgemensamma arbetet fortgår. 

 

Kontinuerlig dialog om uppföljning av arbetet med pågående gemensamma åtgärder har inte förts. 

För närvarande två till antalet: insats med Karlstad universitet samt LoopMe.  

 

Förvaltningschefs beslut om åtgärder i arbetsformer förra året i november har hittills nått följande 

resultat:  

 

• FVL behöver utveckla en arbetsform där varje VC:s analys noga gås igenom i 

FVL  

- Denna del har delvis har uppfyllts. Sedan resultatdialogernas införande har 

förvaltningsledningen i sin helhet varit aktiva ”respondenter” gentemot 

respektive verksamhetsanalys. Formen för detta har varierat och vid varje 

tillfälle utvärderats. Arbete återstår dock med mer stringens kring vad 

ledningen skall ge respons på och hur den skall kommuniceras. 

 

• Varje redovisad analys ska opponeras av resten av förvaltningsledningen 

-  Denna del har genomförts. 

 

• Analyser som inte håller tillräcklig kvalitet skickas tillbaka för fortsatt arbete av 

respektive VC 

- Denna del har på grund av vårens utbrott av covid-19 och delvis beroende av personalbyte 

på strategtjänsten inte genomförts i den utsträckning som önskats. 

 

• När analyserna är klara ska hela FVL arbeta med förvaltningsövergripande 

analyser utifrån nämndens styrkort 

- Formerna för detta arbete har tagit tid att ta fram och har inte genomförts i den 

utsträckning som krävs, men då formerna för resultatdialogerna börjar ”sitta” 

mer och mer är detta ett naturligt nästa steg att ta vidare. 
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SKA-gruppen har under året fått ytterligare förtydligande i sitt uppdrag gentemot 

förvaltningsledningen. Dessa formuleras enligt nedan. 

 

SKA-gruppen skall: 

-  kunna föreslå förändringar på förvaltningsnivå/ gemensamma insatser utifrån 

VC:s analyser 

- Sålla ut övergripande behov 

- Ta uppdrag från FVL 

- Bidra till, stärka och systematisera goda analyser 

- Vara en motor i att få resultatdialogerna att fungera 

- Säkerställa att uppföljningen fungerar på alla nivåer 

Rekommendation 

Att förvaltningsledningsgruppen arbetar enligt de former som förvaltningschef beslutat. Processerna i 

arbetet stärks med tydlig ledning, styrning och uppföljning/återkoppling från förvaltningsledningen.  

 

 

10 Granskning av det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 

Den bakomliggande anledningen till granskningen av denna rutin är att det finns tydliga lagkrav för 

kommunens ansvar för ungdomar som tillhör målgruppen har en sysselsättning. Samtidigt har 

ungdomarna många valalternativ till sysselsättning exempelvis gymnasieutbildning, kommunal eller 

fristående, antingen i Uddevalla eller på annan ort. Praktikplats via Uddevalla kommun eller 

Arbetsförmedlingen, arbete samt övriga aktiviteter som Uddevalla kommun erbjuder. För att 

Uddevalla kommun ska kunna ha en helhetsbild av ungdomars sysselsättning krävs det en 

kartläggning av målgruppen och denna kartläggning är viktig att kontrollera för att tillse att den 

överensstämmer med verkligheten. 

 

29 kap. skollagen Övriga bestämmelser 

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

9 §   En hemkommun ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen 

är sysselsatta som 

   1. inte har fyllt 20 år, 

   2. har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har 

skolplikt, 

   3. inte genomför utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning, 

   4. inte har en gymnasieexamen, 

   5. inte har ett gymnasiesärskolebevis, och 

   6. inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt 

resultat. 
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Hemkommunen ska erbjuda de ungdomar som avses i första stycket lämpliga individuella åtgärder. 

Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en 

utbildning. Kommunen ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt. 

 

Kommunen ska föra ett register över de ungdomar som avses i första stycket. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den 

dokumentation och den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att kommunen ska 

kunna fullgöra sina skyldigheter enligt första-tredje styckena. Lag (2018:749). 

 

Skolverkets Allmänna råd - Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar 

Att styra och leda arbetet 

Hemkommunen bör 

1. se till att det finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en 

strukturerad handlingsplan för arbetet medaktivitetsansvaret, 

2. identifiera vilka myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella att samverka med inom 

ramen för aktivitetsansvaret, och 

3. skapa förutsättningar och ha ändamålsenliga rutiner för samverkan såväl inom kommunen som 

med berörda myndigheter och andra aktörer. 

 

Granskningen har avgränsats i tid till perioden andra halvåret 2019 till och med första halvåret 2020. 

Intervju med ansvarig chef samt med ansvarig ungdomskonsulent för det kommunala 

aktivitetsansvaret (KAA) har genomförts, samt en granskning av rutiner, statistisk för inskrivna 

ungdomar i KAA, beskrivning av målgruppen, kartläggning och vilka aktiviteter som erbjuds i 

Uddevalla kommun för ovanstående tidsperiod.  

Rutiner för KAA, statistik för inskrivna ungdomar i KAA samt beskrivningar av aktiviteter har 

begärts in inför granskningen. Intervju med ansvarig chef och ungdomskonsulent för KAA har 

genomförts.  

 

Arbetet med KAA 

I intervju med ansvarig chef och ansvarig ungdomskonsulent för arbetet KAA i Uddevalla kommun 

framkommer att uppdraget för KAA i dagsläget är placerat under barn och utbildning och 

gymnasieskolans individuella program (IM). Anledningen till denna placering tror de ansvariga för 

KAA beror på att de redan arbetar med gymnasieskolans elevkatalog för inskrivna elever. Chefen för 

KAA berättar att det är en del av IM-programmets elevpeng som finansierar arbetet med KAA och 

hen upplever att det är en otydlig styrning kring hur ekonomin ska fördelas till uppdraget. Ansvarig 

chef för KAA är närmsta chef tillika samtalspartner vid avstämningar med ungdomskonsulenten. 

Ungdomskonsulenten ansvarar för den uppsökande verksamheten och anvisningar till aktiviteter 

inom KAA. I ungdomskonsulentens arbetsuppgifter ingår även inrapportering av resultat för arbetet 

med KAA till SCB två gånger om året samt att hålla kontakt med ungdomarna och dokumentera 

arbetet. Ungdomskonsulenten berättar att det inte går att genomföra det uppsökande arbetet ensam 

utan hen gör det tillsammans med personer som är anställda på arbetsmarknadsavdelningen.  
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Rutiner 

Ungdomskonsulenten berättar att arbetet med KAA utgår ifrån KAA-modulen som i sin tur är 

sammankopplad med alla skolplaceringar för elever mellan 16–20 år via programmet Extens. När en 

elev inte har någon skolplacering går det iväg en signal till KAA-modulen om att eleven behöver 

kontaktas. Ungdomskonsulenten gör en första kontroll i register, bland nättjänster, skolor och hos 

socialförvaltningen för att ta reda på ungdomens kontaktuppgifter och senaste sysselsättning i form 

av utbildning. Nästa steg är att ringa eller skicka sms till ungdomen eller ungdomens vårdnadshavare 

om hen inte är myndig.  

 

Vid svar erbjuder ungdomskonsulenten ett möte tillsammans med ungdomskonsulent, studie- och 

yrkesvägledare och ibland rektor för IM med inriktning studier. Om ungdomen vill ha arbete 

uppmanas ungdomen att ta kontakt med Arbetsmarknadsavdelningen och Arbetsförmedlingen på 

egen hand. Om ungdomen har måendeproblematik erbjuds antingen samtal med kurator på IM, eller 

så uppmanas hen att ta kontakt med Ungdomsmottagningen, vårdcentral, BUP. Minderåriga med 

måendeproblematik anmäls till socialtjänsten och myndiga uppmanas att ta kontakt med 

Socialtjänsten för hjälp. Ungdomskonsulenten informerar ungdomen att regelbundna uppföljningar 

kring ungdomens aktivitet/sysselsättning kommer att fortgå tills studier på nationellt program 

fullföljs eller att ungdomen fyller 20 år.  

 

Om inget svar fås skickar ungdomskonsulenten brev eller mail med information om KAA till 

ungdomen eller vårdnadshavare. Nästa steg därefter är att skicka ett påminnelsebrev och sedan 

genomföra hembesök. Om ungdomskonsulenten fortfarande inte kommit i kontakt med ungdomen 

skickas en orosanmälan till socialtjänsten för ungdomar under 18 år. Ungdomskonsulenten fortsätter 

sedan att halvårsvis försöka kontakta ungdomen t om att hen fyllt 20 år och då skrivs ut eftersom hen 

då inte längre tillhör målgruppen för KAA.      

 

Aktiviteter som erbjuds inom KAA 

De aktiviteter som erbjuds inom ramen för KAA är motiverande samtal, samtal med studie- och 

yrkesvägledare, praktikplats via Nike, jobbsökaraktiviteter via Jobbcafé och samarbete 

folkhögskolan via Fenix. Aktiviteten Fenix bedrivs av tre lärare och här får ungdomen möjlighet att 

läsa gymnasiekurser i svenska, engelska, matematik och samhällsorienterande kurser. Målgruppen 

för denna insats är elever med utmaningar eller särskilda behov. Aktiviteten Nike ungdom är ett 

samarbetsprojekt mellan IM och kommunledningskontoret som bedrivas av en lärare från IM samt 

fyra personal ifrån Arbetsmarknadsavdelningen. Syftet med Nike ungdom är att skapa normalitet i 

vardagen samt att ungdomen på sikt återgår till studier. Arbete med estetisk verksamhet i 

projektform, simning, bowling, gymträning, arbetsplatsbesök, praktik, undervisning i matematik och 

svenska är några av de aktiviteter som deltagarna kan välja emellan.  

 

Samarbete 

Granskningen visar att det inte finns en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfördelning 

och en strukturerad handlingsplan för arbetet med KAA i Uddevalla kommun. Det framgår av 

intervjun med ansvariga för KAA att det saknas en styrgrupp för arbetet med KAA i Uddevalla 

kommun samt att det är otydligt vilka uppgifter som nämnden efterfrågar i samband med den årliga 
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redovisningen av KAA-arbetet. I dagsläget saknas en handlingsplan för arbetet med KAA. Det 

framgår också att förutsättningar för samarbete och ändamålsenliga rutiner för samverkan inom 

kommunen samt med berörda myndigheter och andra aktörer saknas kring KAA. Vid intervjun 

framkommer att samarbetet kring KAA mellan Barn och utbildning, Socialtjänsten och 

Arbetsmarknadsavdelningen behöver utvecklas eftersom i dagsläget är ansvaret för KAA inte 

fördelat utan hela ansvaret för KAA ligger hos Barn och utbildning. Tidigare fanns det en 

samverkansgrupp mellan Vuxenutbildningen, IM, Arbetsmarknadsavdelningen och 

Arbetsförmedlingen men denna grupp lades ner i samband med att Arbetsförmedlingen drog ned på 

sina resurser. 

 

 

Resultat 1 juli 2019 – 30 juni 2020 

 Antal   Sysselsättning vid (senaste) kontakt 
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Teckenförklaring i modell: Stint – Studier på introduktionsprogram. StNat – Studier på nationellt program. Annan 

orsak – Skolan kunde inte svara på ungdomens önskemål (inskrivningsrutin), Kom ej på erbjuden åtgärd ej svar om 

varför, Ej kontakt efter åtgärd. Annan åtgärd – distansstudier, stegvisa hembesök som övningar för att komma över 

social fobi, förmedling av kontakt med förskola, samtal med asylsökande familj (påskynda ärende för inskrivning till IM 

i samverkan med soc. o AMA), regelbunden kommunikation via sms/mejl för att skapa förtroendeingivande relation. 

Annan sys – öppna förskolan med sitt barn.  

 

Slutsatser: För perioden 1 juli 2019–30 juni 2020 har 213 ungdomar kontaktats som tillhör 

målgruppen för KAA och av dessa kvarstod 58 ungdomar efter 1 juli 2020. Totalt fanns det för den 

aktuella perioden 33 ungdomar utan sysselsättning och 27 av dessa avregistrerades under perioden 

enligt följande; 14st har fyllt 20 år, 12st gick vidare till studier på nationellt program och en gick 

vidare till studier på introduktionsprogram.  

 

Av de totalt 37 åtgärder som registrerades under den aktuella perioden för KAA var enstaka samtal 

den vanligast åtgärden och enligt statistiken framgår även att den vanligaste orsaken till att en åtgärd 

upphör inom KAA är att den är genomförd. Den vanligaste sysselsättningen efter åtgärd inom KAA 

är studier vid introduktionsprogram samt kategorin ingen sysselsättning.  

 

Sammanfattningsvis visar statistiken av resultatet för arbetet med KAA att det finns fungerande 

rutiner för det uppsökande arbetet med att hitta ungdomar som tillhör målgruppen enligt de krav som 

skollagen kräver. Ungdomskonsulenten har en väl utarbetad strategi för sitt arbete och 

dokumenteringen av det.  

Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatsen av granskningen är att rutinerna för- samt det uppsökande arbetet kring målgruppen som 

tillhör KAA fungerar och uppfyller de krav som skollagen kräver.  

 

Granskningen visar däremot att det finns brister i styrningen och ledningen av KAA enligt de 

riktlinjer som omnämns i Skolverkets allmänna råd för KAA. I dagsläget saknas en ändamålsenlig 

organisation med en tydlig ansvarsfördelning och en strukturerad handlingsplan för arbetet med 

KAA. Det är oklart när det gäller den ekonomiska styrningen, vilka krav/mål som huvudmannen 

Uddevalla kommun har på arbetet med KAA samt att en strukturerad handlingsplan för KAA-arbetet 

saknas.  

Arbetet med att identifiera vilka myndigheter och andra aktörer som kan vara aktuella att samverka 

med inom ramen för KAA har avstannat sedan samverkansgruppen för KAA upplöstes när 

Arbetsförmedlingen drog in sina resurser för något år sedan. Tillräckliga förutsättningar och 

ändamålsenliga rutiner för samverkan såväl inom kommunen som med berörda myndigheter och 

andra aktörer saknas eller behöver utvecklas eftersom ansvarsfördelningen för arbetet med KAA 

ligger enbart hos Barn och utbildning i dagsläget. KAA-arbetet kan med fördel utvecklas genom ett 

intensifierat samarbete mellan Barn och utbildning, Socialtjänsten och Arbetsmarknadsavdelningen, 

eftersom ungdomar som tillhör målgruppen för KAA ofta även tillhör en eller flera av dessa 

verksamheter/aktörer.  

Det är även vanligt förekommande att ungdomarna har kontakt med externa aktörer som exempelvis 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt vården vilka också behöver knytas till arbetet med 



 

 

 

 

 

 

 

18 (30) 

 

 

KAA. Hur arbetet med KAA ska fördelas mellan barn och utbildning, socialtjänsten och 

arbetsmarknadsavdelningen beskrivs enklast och tydligast i en årlig plan för KAA. Denna plan bör 

med fördel innehålla beskrivningar av rutiner, aktiviteter, samarbetet mellan olika aktörer (interna 

och externa) samt uppföljningsbara huvudmannamål som årligen följs upp av politiken.     

 

Rekommendationer 
- Att en arbetsgrupp för KAA-arbetet skapas där representanter ifrån barn och 

utbildning, socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen deltar regelbundet. Att 

ett samarbete med externa aktörer återupptas kring KAA.    

 

- Att en årlig handlingsplan för arbetet med KAA utvecklas med tydliga 

huvudmannamål för hur arbetet ska bedrivas inom barn och utbildning, 

socialtjänsten och arbetsmarknadsavdelningen. 

 

- Att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomför en uppföljning av barn 

och utbildnings, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens gemensamma 

arbete med KAA utifrån uppsatta huvudmannamål i handlingsplanen.  

 

 

11 Granskning att det bedrivs ett målinriktat arbete mot 

diskriminering och kränkande behandling i samtliga 

verksamheter. 

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

kränkande behandling bedrivs och dokumenteras på enhetsnivå i Uddevalla kommun.  

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

behandling. 
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Rättslig reglering i Skollagen (2010:800) 

Huvudmannen ska att varje särskild verksamhet bedriver ett målinriktat arbete för att motverka 

kränkande behandling av barn och elever. Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se 

till att det upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och 

förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av 

dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för 

hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. Huvudmannen eller 

personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. Bestämmelser om förbud 

med mera mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i 

diskrimineringslagen (2008:567). (Skollagen kap. 6 2-9 §§). 

 
Granskningen har genomförts genom att respektive rektor/verksamhetsansvarig har skickat in sitt 

målinriktade arbete mot diskriminering och kränkande behandling samt planen mot diskriminering 

och kränkande behandling eller/dokumenten kring diskriminering och kränkande behandling 2020–

2021 för den/de verksamheten/er som de ansvarar för. Det har sedan genomförts en granskning av 

inskickade dokument i förhållande till skollagens krav, se beskrivning ovan.   

 
Resultat 
Kontroll att det finns en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020–2021 

 
 

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

upprättar en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling. Några enheter 

saknar en plan av okänd anledningen medan andra meddelat att de behövt göra andra 

prioriteringar med hänvisning till Covid-19. Verksamhetscheferna behöver dock 

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

omsorg (PO) och förskolan behöver fortsätta att utveckla arbetet med sitt alternativa 

dokument för att säkerställa att alla väsentliga delar ingår. 
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2. Kontroll av redovisningen av förebyggande arbete mot diskriminering och 

kränkande behandling i planen 

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

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

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

kränkande behandling saknas helt. 

 

Slutsatser 

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

och kränkande behandling (KB) har förbättrats inom flera verksamhetsformer. 

Redovisningen av kartläggningar av barnens och elevernas uppfattningar och upplevelser 

om D och KB är ett fortsatt utvecklingsområde. Kartläggning, förebyggande åtgärder 

samt planering och redovisning av de sju diskrimineringsgrunderna behöver också 

utvecklas för samtliga. Få enheter kopplar åtgärder mot D och KB utifrån en kartläggning 

av barnens/elevernas uppfattningar/upplevelser om D och KB. Fritidshemmens 

verksamheter behöver även fortsättningsvis lyftas fram. Förskolan och PO behöver 

utveckla sitt kartläggningsarbete. PO och grundsärskolan behöver utveckla sitt plan-

arbete. 
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3. Kontroll av redovisningen av främjande arbete mot diskriminering och kränkande 

behandling i planen och 4. Kontroll av redovisning av rutiner och hänvisningar för 

anmälan om diskriminering och kränkande behandling i planen. 

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

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

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

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

 

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

har ett planerat arbete för detta. Förskolan behöver säkerställa redovisningen av rutiner 

för arbetet med D och KB samt att hänvisning till anmälan finns med i alla planer. 

Slutsatser och rekommendationer 

Sammanfattningsvis visar hela granskningen av utbildningsverksamheternas arbete mot 

diskriminering och kränkande behandling att det har förbättrats sedan förra granskningen 

våren 2020 men arbetet kan fortfarande utvecklas vidare. Varje rektor/enhetschef 

kommer att få en återkoppling via mail med förslag på förbättringar utifrån inskickade 

planer mot diskriminering och kränkande behandling.  

 

Vidare konstateras att det även fortsättningsvis behövs en kontinuerlig kontroll av 

planerna mot diskriminering och kränkande behandling samt att enheternas främjande 
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och förebyggande åtgärder utgår ifrån kartläggningar av barnens/elevernas 

uppfattningar/upplevelser om diskriminering och kränkande behandling. 

 

Avsaknaden av ett målinriktat arbete mot diskriminering och kränkande behandling och 

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

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

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

rektor/verksamhetsansvarig inte vidtar nödvändiga åtgärder som utgår ifrån en 

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

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

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

 

Rekommendationer 

- Att ansvarig verksamhetschef säkerställer genom sitt ansvar och ledaskap att samtliga 

enheter har upprättat en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling som 

innehåller en kartläggning av barnens/elevernas upplevelser av diskriminering (sju 

diskrimineringsgrunder) och kränkande behandling samt förebyggande och främjande 

åtgärder senast 30 september varje år.  

 

- Att verksamhetschefen för varje verksamhetsform följer upp enheternas förebyggande 

och främjande arbete som bedrivs på respektive enhet mot diskriminering och kränkande 

behandling samt antalet anmälningar mot diskriminering och kränkande behandling 

minst två gånger per år.  

 

 

12 Tillämpas checklista för uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

 
Enligt nämndens rutin och riktlinjer för det systematiska arbetsmiljöarbetet har rektorer/enhetschefer 

tillsammans med skyddsombud fyllt i en enkät i december under åren 2017 – 2019. Den har 

genomförts digitalt. Den årliga uppföljningen är en sammanställning över årets arbetsmiljöarbete. 

Frågorna är samma för alla förvaltningar.  

 

Från den 1 jan 2020 kommer alla förvaltningar ha ett gemensamt årshjul för arbetsmiljöarbetet. Den 

årliga uppföljningen kommer att fyllas i under januari/februari månad. En avstämning av 2020 års 

arbetsmiljöarbete.  

 

Enheterna har varit dåliga på att följa upp den årliga uppföljningen och att skriva riskbedömning och 

handlingsplan. År 2017 fick nämnden en kort sammanställning av verksamheternas årliga 

uppföljning. Sammanställningen gjordes då av utredare på förvaltningsledningskontoret. 

Resultatet visar en sammanställning hur det systematiska arbetsmiljöarbetet har fungerat under året.  
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Det är femte året som enkäten genomförs. Inför varje år har frågorna uppdaterats Det är en 

sammanfattning över årets arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att varje chef följer upp sin 

verksamhet. 

 

Förskolan/pedagogisk 

omsorg/annan pedagogisk omsorg 

 

16 förskolor och pedagogisktomsorg 

har svarat 

 Samordningsansvaret saknas 

på många enheter.  

 Hälsoresan som 

genomfördes 2017 har inte 

fortsatt. 

 Frågor kring hälsa- och 

arbetsmiljö behöver 

förbättras vid introduktion 

av nyanställda. 

Grundskolan/Särskolan/ 

Grundskolekontoret/utveckling- 

enheten 

 

 

 

15 skolor har svarat 

 Fler skolor utrycker att de 

inte har tillräckliga resurser 

för att utföra arbetet. 

 Hälsoresan som 

genomfördes 2017 har inte 

fortsatt. Fler enheter har inte 

genomfört 

dialogutbildningen med sina 

medarbetare 

 Riktlinjer vid missbruk av 

alkohol o droger på 

arbetsplatsen har inte alla 

tagit upp på APT. 

Gymnasiet Alla enheter svarat 

 Riktlinjer vid missbruk av 

alkohol o droger på 

arbetsplatsen och riktlinjer 

för åtgärder mot kränkande 

särbehandling har inte tagits 

upp av alla enheter på APT 

 Hälsoresan som 

genomfördes 2017 har inte 

fortsatt. Fler enheter har inte 

genomfört 

dialogutbildningen med sina 

medarbetare 
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Vuxenutbildningen Alla enheter svarat 

 Hälsoresan som 

genomfördes 2017 har några 

av rektorerna fortsatt arbeta 

med.  

 

 

13 Lönetillägg 

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

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

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

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

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

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

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

 

Tillämpningsanvisningar lön 2019, lönetillägg: 

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

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

fattas av Personalchef alternativt Förhandlingschef. 

 

Kontroll per december har avgränsats till utvecklingen av lönetillägg över åren för nämndens olika 

verksamheter mellan juli-oktober. 

 

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

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

inom barn och utbildning redan under 2018. Restriktiviteten har succesivt ökat under perioden och är 

under hösten 2020 hög. 

 
Tabellbilaga juli-okt per år (kr, utan PO-pålägg) 

2018 2019 2020

Verksamhet Summan av Belopp Antal personer Summan av Belopp Antal personer Summan av Belopp Antal personer

40 Förskola -8 238 2

41 Grundskola -237 820 17 -261 555 9 -14 005 3

42 Särskola -8 133 2 -6 165 2

43 Gymnasieskola -121 848 38 -69 820 22 -8 055 2

44 Vuxenutbildning -97 1

45 Gemensam vht BUN -16 400 2 -17 480 2 -1 880 1

59 Övriga insatser LSS -880 1

Totalsumma -392 536 59 -355 900 33 -23 940 5  
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14 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)  

 
I samband med extern miljörevision har förbättringsförslag lämnats kring det systematiska 

brandskyddsarbetet (SBA) vid ett arbetsställe i kommunen. Det bedöms som sannolikt att brister i 

SBA finns på fler ställen, dvs att det finns oklarheter angående ansvar, utbildning, dokumentation. 

 
Enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” (2003:778) i 2 kap.2§ skall ägare eller 

nyttjanderättsinnehavare till byggnader eller andra anläggningar i skälig omfattning hålla utrustning 

för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder 

som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. 

 

För kommunens verksamheter finns framtaget två dokumentsamlingar för SBA, en för verksamheter 

bedrivna i kommunala fastigheter och en för externa. Innehållet i de båda är i de flesta avseenden 

identiskt. Dokumenten är vanligen insorterade i röda pärmar och kallas ofta ”Röda pärmen”. 

Materialet är också tillgängligt på Inblicken.  

 

Av kommunens beskrivning av SBA (Systematiskt brandskyddsarbete för kommunala fastigheter 

2004-02-11, flik 1:1) framgår: ”Avsikten med att införa systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är att 

det skall bidra till att förbättra organisationens brandskydd. Det systematiska brandskyddsarbetet 

skall vara en planerad process som skall resultera i ständiga förbättringar. SBA innebär att man på ett 

organiserat och strukturerat sätt planerar, utbildar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp 

brandskyddsarbetet i en organisation.” 

 

Ansvaret beskrivs enligt nedan: 

 

”Verksamhetschef/rektor är ansvarig för att SBA fungerar i sin helhet genom att: 

 

 Utbilda/informera/öva all personal i brandskydd.  

 All personal skall kunna använda släckutrustning och använda rätt släckmedel (vatten, pulver, 

skum, kolsyra och brandfilt).  

 Utrymningsplan finns och att den överensstämmer i byggnaden.  

 Övningar i utrymning utföres årligen.  

 Utse brandsäkerhetsombud och ge denne avsatt tid för regelbunden brandkontroll med 

dokumentering i checklista och ev. för övrig delegation.  

 Dokumentera: Ansvarsfördelning för brandskyddet, utbildningsplan, utbildningar, övningar, 

riskhantering för brandbegränsande åtgärder, brandskydds-regler/-rutiner, brandfarlig vara, 

kontrollsystem, uppföljning.” 

 
Enligt internkontrollplanen för 2020 ska kontrollmomenten vara ”Kännedom och kunskap om SBA, 

bland annat 

 ansvarsfördelning 
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 utbildning/övning  

 introduktion, nyanställda 

 egenkontroll enligt checklistor 

 dokumentation 

 

Kontrollmetoden ska enligt planen vara besök på plats vid några verksamheter av olika slag vid olika 

förvaltningar. 

 
Kontrollen har således avgränsats till att gälla verksamhetsutövarnas SBA. Fastighetsägaren har inte 

varit föremål för direkt kontroll, men dess roll och ansvar kan såklart komma att beröras under 

granskningens gång. 

 

För att nå en representativitet i undersökningen har ett urval av platser/verksamheter gjorts så att 

samtliga förvaltningar inkluderande skolor, vård- och omsorg, fritidsverksamhet och kontorsmiljö 

samt både dag- och nattverksamhet. Följande typer av verksamheter har kontrollerats: 

 

 Socialnämnden, vård- och omsorgsboende 

 Socialnämnden, LSS-boende 

 Barn- och utbildningsnämnden, grundskola 

 Barn- och utbildningsnämnden, nattverksamheten vid en förskola 

 Kultur- och fritidsnämnden, publik lokal för idrottsutövande 

 Kommunstyrelsen, del av stadshuset 

Resultat 

1. Ansvarsfördelning och organisation 

Enligt kommunens systematiska brandskyddsarbete ska ansvarig chef utse brandsäkerhetsombud och 

ge denne avsatt tid för regelbunden brandkontroll med dokumentering i checklista och ev. för övrig 

delegation. 

 

Undersökningen visar att det på samtliga kontrollerade verksamheter utom en finns en funktion som 

chefen utsett att utföra eller leda SBA, vanligen kallad brandombud. Brandombudens utbildning 

varierar och uppdraget är mer eller mindre definierat. Ombudets roll är i liten utsträckning 

dokumenterad. 

 

2. Ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare 

De tillfrågade uppger att ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare i de 

allra flesta fall upplevs som tydlig. Det finns god kännedom om hur man kommer i kontakt med 

fastighetsägarens representant. Kontaktuppgifter finns vanligen anslagna i lokalerna. Brister 

framkomna vid brandskyddskontroller upplevs åtgärdas inom rimlig tid.  

 

I samtliga kontrollerade verksamheter sköter en extern upphandlad utförare kontroll och underhåll av 

släckutrustning. 
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3. Kännedom om- och tillämpning av styrdokument  

Med ett undantag känner alla tillfrågade till ”Röda pärmen”. I något fall har innehållet bearbetats och 

anpassats till den egna verksamheten. På ett arbetsställe har en förenklad version av pärmen satts 

ihop för en del av verksamheten. 

 

Vid en verksamhet förekommer parallellt med Röda pärmen en dokumentsamling från ett privat 

brandsäkerhetsolag. Viss osäkerhet uttrycks där om att man verkligen använder rätt dokument.  

 

4. Utbildning och övning 

Med utbildning nedan avses utbildning i organiserad form, t.ex. i räddningstjänstens regi. Kunskaper 

kan ha skaffats på andra sätt. 

 

Utbildning sker olika utsträckning på olika verksamheter. Vid en verksamhet har någon 

utbildningsinsats inte skett vare sig för brandombud, chef eller övrig personal på många år vilket 

innebär att flertalet saknar brandutbildning. Någon verksamhet uppger att man ger utbildning för hela 

personalen ungefär vartannat år. I flera fall saknar brandombudet ”formell” utbildning. I något fall är 

brandombudet nyss utsett, men har kunskaper sedan tidigare anställning, några verksamheter uppger 

att man beställt utbildning av räddningstjänsten, men att all sådan är inställd pga. corona läget.  

 

Utrymningsövningar sker också i olika utsträckning och beroende på verksamhetens art och 

brandskyddets utformning. (vid ett besökt boende är rutinen att brukarna ska stanna i sina lägenheter 

och att utrymning sker endast på räddningstjänstens order) I några fall sker utrymningsövningar med 

samordning från förvaltningen centralt och då enligt fastställt schema. 

 

Generellt sett tycks utbildning och övning inte vara en del av verksamhetens ordinarie planering. 

 

5. Egenkontroll enligt checklistor samt hantering av avvikelser 

Samtliga verksamheter gör brandskyddskontroll enligt checklistor. Vanligen används kommunens 

checklista (Röd pärm flik 10:2). I ett fall används en annan checklista (”checklista för 

brandskyddsrond”) som tillhandahållits av hyresvärden. På denna står att det rekommenderas att den 

genomförs kvartalsvis. På samma arbetsställe framkom också att man helt nyligen börjat att 

kontrollera enligt checklistor.  

 

På ett ställe genomfördes kontrollen varannan månad.  

 

På ett par ställen antecknades brister på eller i anslutning till checklistan. I samtliga andra fall 

uppgavs att bristerna åtgärdades omgående och att det aldrig eller endast i undantagsfall 

rapporterades om brister till ansvarig chef. Vanliga brister som uppgivits är slockna eller trasiga 

utrymningsskyltar och elanordningar som ifrågasätts. I flera fall är det vaktmästare el motsvarande 

som genomför kontrollen och således finns det inget led mellan upptäckt och åtgärd. På något ställe 

genomförs alltid checklistan tillsammans med fastighetsägaren och på något ställe är 

fastighetsskötare och verksamhetsvaktmästare samma person. 
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På ett arbetsställe finns en stor källare med bl.a. omklädningsrum, soprum, förråd med samt på ett 

annat våningsplan ett gemensamhets-/kommunikationsyta. Dessa ytor kontrolleras enligt uppgift inte 

enligt checklista. Viss osäkerhet har också framkommit i något fall kring kontrollen av 

kommunikationsytor, medan det i något annat fall tydliggjorts ansvar för både kontroll och 

kostnadsansvar för åtgärder i gemensamma utrymmen. 

 

Kommunen har sedan ungefär ett år ett digitalt avvikelsehanteringssystem där bl.a. brandskydd kan 

rapporteras. Inte någon verksamhet uppger att man använder sig av systemet. 

 

6. Information till nyanställd och tillfällig personal 

Den kommunövergripande introduktionsplanen för nyanställda är inte känd av verksamheterna, 

alternativt vet man inte om att det man använder är en kommungemensam checklista. Någon form av 

introduktionsplan används dock. Bedömningen från resultatet av intervjuerna är att brandskydd är en 

prioriterad fråga vid introduktion av nyanställda och en fråga som hålls aktuell av ledningen. 

Exempel finns där den nyanställde skriftligen ska kvittera mottagen information.  

 

7. Förekomst av brandfarliga och explosiva varor 

Det förekommer enl uppgift från verksamheterna brandfarliga varor i liten utsträckning. I den mån 

det finns (t.ex. handsprit) är det i små mängder. Slöjdsalen på den besökta skolan har slutat använda 

sig av gas och överlag försöker man hålla små lager av brandfarliga varor. 

 

8. Rutiner för agerande vid brand/fara, t.ex. utrymning 

Samtliga kontrollerade verksamheter bedöms ha mycket god kunskap om rutiner vid brand; 

utrymning, ansvar, återsamlingsplats etc. Egna handlingsplaner/rutiner vid brand har tagits fram på 

några ställen alternativt finns sådan gällande för alla verksamheter i en byggnad. Utrymningsplanens 

återsamlingsplats stämmer inte med gällande brandrutin på ett ställe vilket verksamheten 

uppmärksammat och är under åtgärd.  

 

I något fall har samverkan/informationsutbyte kring rutinerna skett med övriga hyresgäster, både 

kommunala och privata, i byggnader som samutnyttjas.  

 

9. Förekomst och kunskap om larmcentral 

Samtliga besökta arbetsställen utom ett har larm kopplat till räddningstjänsten. Dessa verksamheter 

kan på ett tydligt sätt redogöra för larmcentralens placering och handhavande, t.ex. hur man 

identifierar var i byggnaden larmet löst ut och hur kontakter med räddningstjänsten ska ske. 

Instruktion finns tydligt placerad vid centralen i samtliga fall. 

Slutsatser och övriga observationer 

a) Verksamheterna har god kunskap om sitt brandskydd 

Vid intervjuerna kan deltagande verksamhetsföreträdare i de allra flesta fall på ett tydligt sätt 

redogöra för sin verksamhets brandskydd, både det fysiska och organisatoriskt  
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Det är tydligt vem som utför brandskyddskontroller, var larmcentralen är placerad och fungerar, vem 

som ska kontaktas om det upptäcks brister i det fysiska brandskyddet. Det tycks inte heller vara svårt 

att få bristerna avhjälpta och sällan uppstår frågor om gränsdragningen mellan fastighetsägare och 

verksamhet.  

 

Det finns kunskap om vikten att introducera nyanställda i brandskydd och bedömningen är att saken 

är prioriterad. Information bör ges om kommunens centrala introduktionschecklista. 

 

Rutiner vid brand, utrymning och återsamlingsplatser är väl kända.  

 

Det finns god kännedom om kommunens dokumentsamling för SBA. 

b) Brandombud ska utses för samtliga verksamheter och ges adekvat utbildning 

Brandombud ska enligt kommunens SBA utses. Samtliga besökta verksamheter utom en hade 

utsedda brandombud eller motsvarande funktion. I några fall saknade brandombudet utbildning.  

c) Utbildning bör genomföras med högre grad av systematik 

Enligt kommunens SBA ska chefen ansvara för utbilda/informera/öva all personal i brandskydd.  

All personal ska kunna använda släckutrustning och använda rätt släckmedel. Övningar i utrymning 

ska utföras årligen. 

 

Vid kontrollen framkom att det i olika utsträckning finns personal som saknar utbildning, alternativt 

behöver förnya sina kunskaper. Övning och utbildning tycks i liten utsträckning ingå i den ordinarie 

planeringen, genom årshjul el liknande. 

d) Brandskyddskontroll enligt checklista och hantering av avvikelser  

Kommunens checklista är konstruerad så att det finns en kolumn för var och en av årets tolv 

månader, vilket bör tolkas som att kontroll också ska ske månadsvis. Frekvensen av kontrollerna 

varierar. Det finns behov av att tydliggöra hur ofta kontrollerna ska göras. 

 

En av verksamheterna använder sig av en checklista som inte finns i Röda pärmen.  

 

Avvikelser dokumenteras och rapporteras till ansvarig chef i mycket liten utsträckning. Kommunens 

digitala avvikelserapporteringssystem tycks inte användas. Även om verksamheterna anser att brister 

åtgärdas på ett adekvat sätt är avvikelsehanteringen en central del i ett systematiskt 

brandskyddsarbete. Det bör tydliggöras att avvikelser ska dokumenteras och hur detta ska ske. 

 

Det finns exempel på att delar av byggnaden där verksamheten bedrivs inte omfattas av 

brandskyddskontroll. 
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e) Det finns anledning att se över kommunens dokument för SBA 

Som redan framgått tillhandahåller kommunen två dokumentsamlingar kallade ”SBA kommunala 

fastigheter” resp. ”SBA Externa fastighetsägare”. Dokumenten är daterade år 2004. I dagligt tal 

kallas dokumentsamlingen ”Röda pärmen” och finns tillgänglig vid samtliga besökta verksamheter. 

Samtliga ansvariga med något undantag har god kännedom om pärmen och dess innehåll.  

 

Då det är 15 år sedan materialet togs fram finns exempel på förhållanden som inte längre stämmer 

avseende bl.a. kommunens organisation och begrepp. Det framgår inte heller tydligt vilken instans 

som fastställt dokumenten eller vem som är ”dokumentägare”.  

 

Materialet finns tillgängligt digitalt på inblicken. Möjligen kan det finnas anledning att pröva om det 

är tillräckligt anpassat för att läsas digitalt. Kanske finns också möjlighet att utveckla SBA med hjälp 

av fler digitala verktyg. 

Rekommendationer 

 

Kommundirektören föreslås, baserat på denna rapport, överväga att ge ett uppdrag om att se över det 

systematiska brandskyddsarbetet. Syftet med ett sådant uppdrag kan till exempel vara att uppdatera 

styrdokument, tydliggöra ”ägande” av det systematiska brandskyddsarbetet och säkerställa dess 

implementering i organisationens alla delar.  
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   BILAGA 2 - INTERNKONTROLLPLAN 2021/Sbd 

Administrativ enhet POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX BANKGIRO 

 451 81  UDDEVALLA Stadshuset 

Varvsvägen 1 

0522-6960 00 0522-6970 94 5345-2819 

 E-POST   

 barnutbildning@uddevalla.se 

 

 

Handläggare   
Controller Thomas Davidsson 

   

 Internkontrollplan 2021 

Process/rutin Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll 

ansvarig  

Frekvens  Återrapportering  

1. Granskning av 

upphandling 

Att vi följer upprättade 

ramavtal vid inköp. 

Utdrag ur 

ekonomisystem. 

Ekonom 40 stickprov Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

2. Avdragsförbud Kontroll av att rätt moms 

är bokförd + övriga krav 

uppfyllda enligt checklista 

från ekonomiavdelningen 

Utdrag ur 

ekonomisystem. 

Ekonom 40 stickprov Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

3. Att drifts 

redovisning inte 

belastas med 

investeringar 

Genomgång av fakturor på 

över 80 tkr i driften 

Utdrag ur 

ekonomisystem 

Ekonom Minst 20 

stickprov 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

4. Kontroll av bidrag 

till fristående 

verksamhet 

Genomgång att 

utbetalningar överens-

stämmer med beslut 

Utdrag ur 

ekonomisystem 

Ekonom Minst 20 

stickprov 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

5. Efterlevnad av 

delegationsordning 

samt 

dokumentation av 

beslut på rätt sätt 

Granskning av att fattade 

beslut följer skollag vad 

gäller dokumentation, 

diarieföring och 

registrering i system.  

Ska ske genom att 

minst 15 protokoll 

från samrådsmöte 

krävs in 

Administrativ 

chef 

8 olika rektorer 

(4 grundskola, 

4 gymnasiet) 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

6. Utdrag ur 

belastningsregister 

vid anställning 

Genomgång av 

anställningar 

Inkräva kopia av 

utdrag i ärenden 

HR-partner 30 stickprov Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 
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Administrativ enhet     

 

7. Barnomsorg enligt 

behov/skollag 

Genomgång av placeringar 

i kommunal och fristående 

verksamhet 

Inkräva kopia av 

utdrag i ärenden 

Administrativ 

chef 

Minst 2 gånger 

per år 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

8. Rektors 

Pedagogiskt 

ledarskap 

Uppföljning av det 

pedagogiska ledarskapet 

Enkät till samtliga 

rektorer  

Utredare En gång per år. Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

9. Elevers 

resultatutveckling 

Granskning av 

resultatsammanställning, 

analys och åtgärdsplan 

huvudmannanivå 

Insamling av underlag 

för de olika 

kontrollmomenten 

Utredare/ 

Utvecklare 

1 ggr per år 

Grundskola, 

gymnasieskola 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

10. Granskning att det 

bedrivs ett 

målinriktat arbete 

mot diskriminering 

och kränkande 

behandling i 

samtliga 

verksamheter. 

Genomgång av planer och 

målinriktat arbete mot 

diskriminering och 

kränkande behandling på 

enhetsnivå.    

Granskning att det 

finns uppdaterade 

planer mot 

diskriminering- och 

kränkande behandling 

på varje enhet och att 

det bedrivs ett 

målinriktat arbete mot 

diskriminering och 

kränkande behandling 

genom rektors 

beskrivning av resp. 

enhets arbete. 

Utredare En gång om 

året 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

11. Tillämpas 

checklista för 

uppföljning av det 

systematiska 

arbetsmiljöarbetet 

Används av hur många 

enheter samt vad visar 

sammanställningen för 

status? Handlingsplan? 

Insamling av underlag 

för de olika 

kontrollmomenten 

Utredare Stickprov – 

10–20 enheter 

inom nämndens 

samtliga 
verksamheter 

Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

12. Granskning av 

inskrivning av 

elever i 

Genomgång av rutiner, 

underlag och beslut för 

mottagande grundsärskola 

Begära lista på alla 

beslut om 

mottaganden 

Utredare En gång per år. Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 
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Administrativ enhet     

 

grundsärskola 

 

och kontroll att medicinsk, 

pedagogisk, psykologisk, 

social bedömning finns 

samt en helhetsbedömning 

Granskning av rutiner för 

mottagningsteamet i 

grundsärskolan.   

grundsärskolan. 

Genomgång av 

rutiner, skriftliga 

underlag, beslut och 

bedömningar.  

Intervju med 

mottagningsteamet. 

13.  Kontroll av elevers 

skolgång hos annan 

huvudman – krav 

på kontakt med 

huvudman 

Ledighet vid 

synnerliga skäl  

Skolplikt vid 

längre utlands-

vistelse  

Fullgörande av 

skolplikten på 

annat sätt  

Tillsammans med 

grundskolekontoret 

granska ärenden 

Gå igenom underlag 

och beslut i 

diariesystemet 

Administrativ 

chef 

 

2 gånger per år Nämnd och 

verksamhetsledningsgrupp 

14. Distansarbete/ 

tecknande av avtal 

om distansarbete 

mellan arbetsgivare 

och medarbetare 

Har ett skriftligt avtal 

mellan arbetsgivare och 

medarbetare upprättats 

med de medarbetare som 

kontinuerligt arbetar på 

distans? 

Kvantitativ 

uppföljning. Enkät ska 

skickas till 

medarbetare som 

arbetar hemifrån (ej 

till medarbetare som 

rent fysiskt är bundna 

en viss arbetsplats) 

Kommunledn

ingskontorets 

personalavdel

ning. 

Undersökningen 
ska omfatta 

perioden april 

till september  

Rapport till 

kommundirektör samt till 

samtliga nämnder enligt 

rutiner för internkontroll 
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Risk- och väsentlighetsanalys - Barn och utbildningsnämnden 

 

 

Grunden för en risk- och väsentlighetsanalys är att bedöma risken för att negativa 

konsekvenser av väsentlig betydelse uppstår. I bedömningen måste även hänsyn tas till den 

egna kostnaden för den interna kontrollen. Det får inte bli orimligt dyrt eller ett självständigt 

ändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan det måste vägas mot de konsekvenser 

som blir om fel uppstår. 

 

 

Kontrollpunkter som utgår 

 

- Lönetillägg – restriktivare förhållningssätt 

- Granskning av det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 

 

Kontrollerna har varit med i kontrollplanen och bidragit till ökad insikt och förändring inom 

respektive område. Punkterna kan eventuellt återkomma i reviderad form. 

 

Tillkommande kontrollpunkter 

 

- Granskning av inskrivning av elever i Grundsärskola 

- Granskning av elever som är mottagna av annan huvudman 

 

Kontrollpunkterna bedöms utifrån risk och väsentlighetsanalys ha flera kritiska faktorer och 

hög sannolikhet att fel kan inträffa. 

 

 

Kommungemensam kontrollpunkt 

 

- Distansarbete/tecknande av avtal om distansarbete mellan arbetsgivare och 

medarbetare 

 

Genom att inte reglera kontinuerligt distansarbetet i ett skriftligt avtal förlorar Uddevalla 

kommun kontrollen över och insyn i medarbetarens arbetsuppgifter, arbetsmiljö, säkerhet. 

Samtidigt skapar det oklarhet i organisationen när den anställde är på arbetsplatsen, vilket kan 

ha flera negativa konsekvenser för verksamheten. Att följa bestämmelserna kommer att 

tydliggöra hur och när arbete på distans kan ske och vilka överväganden som måste göras av 

både arbetsgivare och medarbetare. 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete 2020 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2020-12-02 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 

under perioden 2020-05-19— 2020-12-02. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02 

Rapport av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete, 2020-12-02 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Rapportering av barn och utbildningsnämndens 

informationssäkerhetsarbete 2020 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens 

dataskyddsombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess 

informationssäkerhetsarbete. Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas 

informationssäkerhetsarbete med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2020-12-02 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 

under perioden 2020-05-19— 2020-12-02. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02 

Rapport av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete, 2020-12-02 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

Mathias Karlsson 

Mikael Selin  

Lise-Lotte Bengtsson  
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Föredragande 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson 

Telefon +46522696041 

mathias.l.karlsson@uddevalla.se 

  

  

  

Rapport arbetet med GDPR till Barn och Utbildningsnämnden 

1. Kommunövergripande 

2. BUN 

 

Kommunövergripande arbete 

 Översyn av DPIA 

o Nytt utökat dokument med hänvisningar till dataskyddsförordningen 

 Uppföljning av e-tjänst avvikelserapportering 

o Två nämnder står ut i rapporteringen, BUN och SN 

o Troligen ett mycket stort mörkertal 

o Tjänsten känns bra då det blir automatiserad återkoppling till chef 

 Begäran registerutdrag 

o Två i år, en pågående just nu 

 Övergång Flexite till Open E 

o Begäran registerutdrag 

o Avvikelserapportering 

 Utbildningssatsning Cybersäkerhetsmånad oktober via inblicken genomförd 

o Mänskliga faktorn 

o Informationsincident 

o Phishing 
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o Distansarbete 

 Processkartläggning 

o ”Städdag” 

 Ny säkerhetsorganisation från 1/1 DSO kommer att flyttas till denna enhet 

 Genomgång av tidigare gjord GAP-analys och uppdaterat vissa bedömningar 

 

Revision 

 Brist gällande avsaknad av informationssäkerhetssamordnare (ISS) 

o Påpekade detta tidigare i somras men nu med anledning av ny 

säkerhetsorganisation verkar det kunna komma en ISS på plats 

 Privacy Shield 

o Genomgång om vi har avtal enligt detta 

o Åtgärder vid avtal 

o Ändringar i skrivning hur vi hanterar personuppgifter 

 Genomgång av sociala kanaler 

 Förberedande arbete gällande översyn passersystemet 

 

Barn och utbildningsnämndens arbete med GDPR 

 Dataskyddshandläggaren (DSH) har varit delaktig i gemensamma arbeten såsom 

o Översyn av GAP-Analys (senast genomförd 2018) där vi fokuserat på 

önskat framtida läge inom informationssäkerhetsarbetet jämfört med 

aktuellt nuläge inom förvaltningen. 

Det framkom ett antal punkter där vi ser klara förbättringspotentialer, 



 

 

 

 

 

 

Rapport 

 

3 (4) 

2020-12-02 Dnr: BUN 2020/00710  

 

 

      

     

    

  

men det kräver också att en formell CISCO finns utsedd och kan driva 

dessa frågor framåt. 

o Översyn DPIA, en ny revison av konsekvensbedömning avseende 

dataskydd har genomförts. 

o Förbättringsarbete gällande avvikelserapportsystemet 

Genomgång och förbättring av arbetsprocessen samt föreslagit en 

förenkling av processen för användaren/anmälaren. 

o Privacy Shield (PUB-avtal, tredjepart) 

 Gått igenom avtalen för att säkerställa att Barn och Utbildning 

inte har några Privacy Shield avtal med systemleverantörer 

o PUB-avtal (nya och uppdatering vid förnyelse av funktionalitet i 

befintliga och nya system) 

o Personuppgiftsincidenter (17 st) 

Barn och utbildningsförvaltningen (BoU) har varit mycket aktiva i att 

anmäla personuppgiftsincidenter. Jämfört med andra förvaltningar i 

Uddevalla Kommun har BoU har flest inrapporterade incidenter. Att vi 

har fler antal anmälda incidenter kan bero på att verksamheten är duktiga 

på att anmäla till skillnad från de andra förvaltningarna i Uddevalla 

kommun. 

 

Alla incidenter har i princip berott på den mänskliga faktorn där 

lösningen i nästan alla fall är ändrade rutiner kring hantering av 

personuppgifter som kan förebygga många av dessa 

personuppgiftsincidenter 

o Påbörjat arbetet med att genomföra en internrevision av lokala 

registerförteckningar per skolform. Arbete pågår med att uppdatera och 

lokalisera lokala register samt att centralisera arbetet med 

registerförteckningarna. 

o Råd och hänvisningar till medarbetare beträffande hantering av 

personuppgifter i verksamheten 
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 Önskemål finns från verksamheten om att ta fram guider för olika 

GDPR-scenarier. 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Plan för uppföljning av utbildningsverksamhet som utförs av 
privata utförare efter upphandling 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i mars 2020 antagit ett program för verksamhet som utförs av 

privata utförare. Orsaken till detta är att i 5 kap. 3 § kommunallagen anges det att 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer 

för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  

 

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 

hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen 

fortsatt ansvarig såsom huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i 

egen regi. Vidare anges det i KL 5 kap. 3 § att kommuner får, med de begränsningar 

som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata 

utförare. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt varje nämnd att med utgångspunkt i programmet 

ansvara för att säkerställa att utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver 

verksamheten:  

• I enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 

gälla.  

• I enlighet med nämndernas dokument för uppföljning och insyn samt reglera på vilket 

sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska ges möjlighet till 

insyn.  

 

Nämnderna ska årligen återkoppla till kommunstyrelsen vid uppsiktspliktsmöte. 

 

Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som står under tillsyn av 

kommunen omfattas inte av programmet. Den verksamheten är inte upphandlad utan 

driver sin verksamhet utifrån rätten till bidrag enligt skollagens bestämmelser.  

 

Inom barn och utbildningsnämndens område finns viss utbildningsverksamhet som 

utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Det finns därför anledning att anta 

rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs såsom beskrivs i kommunfull-

mäktiges program.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-19 

 

 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anta plan för uppföljning under 2021 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, 

daterad 2020-11-19, i syfte att kontrollera att upphandlad verksamhet inom skol-

väsendet uppfyller gällande krav  

  



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

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

 

Plan för uppföljning av utbildningsverksamhet som utförs av 

privata utförare efter upphandling 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige har i mars 2020 antagit ett program för verksamhet som utförs av 

privata utförare. Orsaken till detta är att i 5 kap. 3 § kommunallagen anges det att 

kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer 

för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  

 

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 

hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen 

fortsatt ansvarig såsom huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i 

egen regi. Vidare anges det i KL 5 kap. 3 § att kommuner får, med de begränsningar 

som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata 

utförare. 

 

Kommunfullmäktige uppdrar åt varje nämnd att med utgångspunkt i programmet 

ansvara för att säkerställa att utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver 

verksamheten:  

• I enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 

gälla.  

• I enlighet med nämndernas dokument för uppföljning och insyn samt reglera på vilket 

sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska ges möjlighet till 

insyn.  

 

Nämnderna ska årligen återkoppla till kommunstyrelsen vid uppsiktspliktsmöte. 

 

Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som står under tillsyn av 

kommunen omfattas inte av programmet. Den verksamheten är inte upphandlad utan 

driver sin verksamhet utifrån rätten till bidrag enligt skollagens bestämmelser.  

 

Inom barn och utbildningsnämndens område finns viss utbildningsverksamhet som 

utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Det finns därför anledning att anta 

rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs såsom beskrivs i kommunfull-

mäktiges program.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare  

Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-19 
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Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta plan för uppföljning under 2021 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, 

daterad 2020-11-19, i syfte att kontrollera att upphandlad verksamhet inom skol-

väsendet uppfyller gällande krav  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har antagit ett program för verksamhet som utförs av privata ut-

förare. Orsaken till detta är att i 5 kap. 3 § kommunallagen anges det att kommunfull-

mäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 

kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  

 

I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 

hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen 

fortsatt ansvarig såsom huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i 

egen regi. Vidare anges det i KL 5 kap. 3 § att kommuner får, med de begränsningar 

som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata 

utförare. 

 

Kommunfullmäktige har uppdragit åt varje nämnd att med utgångspunkt i programmet 

ansvara för att säkerställa att utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver verk-

samheten:  

• i enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 

gälla.  

• i enlighet med nämndernas dokument för uppföljning och insyn samt reglera på vilket 

sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska ges möjlighet till 

insyn.  

 

Nämnderna ska årligen återkoppla till kommunstyrelsen vid uppsiktspliktsmöte. 

 

Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som står under tillsyn av 

kommunen omfattas inte av programmet. Den verksamheten är inte upphandlad utan 

driver sin verksamhet utifrån rätten till bidrag enligt skollagens bestämmelser.  

 

Inom barn och utbildningsnämndens område finns viss utbildningsverksamhet som ut-

förs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Det finns därför anledning att anta 

rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs såsom beskrivs i kommunfull-

mäktiges program.  
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När en kommunal angelägenhet genom avtal har lämnats över till en privat utförare ska 

kommunen kontrollera och följa upp verksamheten. Uppföljningen görs i huvudsak av 

fyra skäl:  

 

• Säkra leverans och kvalitet utifrån gällande avtal 

• Som underlag för förbättrings- och utvecklingsarbete 

• För att identifiera avvikelser från avtal  

• Möjliggöra allmänhetens insyn 

 

Varje nämnd ansvarar för uppföljning och kontroll inom sitt ansvarsområde och svarar 

också för att detta regleras i de avtal som träffas med varje utförare. I avtalen ska det 

säkras att utföraren biträder kommunen vid uppföljning och utvärdering av verksam-

heten, lämnar nödvändiga statistikuppgifter till kommunen samt vid vilken tidpunkt 

nödvändiga och specificerade uppgifter rapporteras till kommunen, i nationella register 

eller till andra myndigheter.  

 

Avtalet ska också reglera hur kommunens uppföljningar återrapporteras till utföraren 

och redovisas för allmänheten. Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till 

att omfatta sådant som inte strider mot lag eller annan författning. Den information som 

utföraren lämnar till Uddevalla kommun ska inte anses utgöra företagshemligheter 

enligt lag (2018:558) om företagshemligheter. 

 

Planen ska innehålla:  

 

• En sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar 

• Vad som ska följas upp  

• Vilka former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, verksamhetsupp-

följning, avtalsuppföljning, individuppföljning etc) 

 • Vem eller vilka som ansvarar för att genomföra uppföljningarna  

• Särskilda granskningsområden under året (t.ex. utifrån ett samlat resultat av tidigare 

uppföljningar).  

• Tidplan.  

• Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet).   

 

Vid uppsiktspliktsmöte under våren visar nämnderna resultat för genomförda upp-

följningar under föregående år. Vid det tillfället presenteras också en åtgärdsplan i de 

fall då brister har identifierats i någon verksamhet. Resultaten av föregående års 

genomförda uppföljningar ska presenteras utifrån följande punkter:  

 

• Graden av uppfyllelse utifrån i avtal fastställda mål och riktlinjer.  

• Utvärdering av levererad tjänst.  
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• Efterlevande av avtalet, inkluderat uppfyllande av uppdragsbeskrivningar, god-

kännanden och tillstånd för uppdraget.  

 

Utöver den redovisning som görs inom årscykeln för nämndernas planeringsprocess ska 

kommunen löpande redovisa resultat av lokala och nationella uppföljningar. Huvud-

sakligen ska redovisning göras på kommunens hemsida. 

 

Allmänhetens rätt till insyn  

Allmänheten ska ges skälig insyn i verksamheterna. Den information som presenteras 

av kommunen för respektive utförare ska vara saklig, relevant, jämförbar och lättill-

gänglig. Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som 

gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till en 

privat utförare (8 kap. 18 § KL). Utföraren ska kunna lämna information när kommunen 

begär det. Informationen ska göra det möjligt för allmänheten att få insyn i hur upp-

draget utförs. Nämnden ska i sin begäran precisera vilken information som efterfrågas. 

Utförarens skyldighet att lämna uppgifter begränsas till att omfatta sådant som inte 

strider mot lag eller annan författning. Den information som utföraren lämnar till 

Uddevalla kommun ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt lag (2018:558) om 

företagshemligheter  

 

Meddelarfrihet för anställda  

Varje nämnd ska i avtal med utförare tillförsäkra sig att utföraren i sin verksamhet 

uppfyller kraven i lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter. 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Skickas till 

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

•Sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar. 

När det gäller upphandlad verksamhet inom skolväsendet har nämnden ett upp-

följningsansvar när det gäller viss utbildning inom vuxenutbildningens ansvarsområde.  

• Verksamhet som ska följas upp.  

Inom vuxenutbildningens ansvarsområde ska följande utbildningar/avtal följas upp:  

 En upphandling av grundläggande och gymnasiala allmänna utbildningar på 

distans 

 Åtta direktupphandlingar inom YH, upphandlingar av lärare inom YH-kurser 

 Två direktupphandlingar gällande truckutbildning 

• Former av uppföljning som kommer att tillämpas (tillsyn, verksamhetsupp-
följning, avtalsuppföljning, individuppföljning etc) 

 

Samtliga avtal följs upp kontinuerligt. Det som följs upp är om alla krav i för-

frågningsunderlagen och avtalen följs (verksamhetsuppföljning och avtalsuppföljning). 

 

Upphandlingarna gällande truckutbildning innehåller krav som enkelt kan följas upp i 

ja/nej form – antingen följs kraven eller inte.   

 

Gällande avtalet om kurser på distans så finns det beskrivet i avtalet att samverkan ska 

ske om rutiner och att detta ska ske kontinuerligt. Alla studieresultat ska rapporteras till 

vuxenutbildningen enligt rutiner, och distansföretaget ska följa kommunens modell för 

kvalitetsarbete vilket innebär att resultatet ska analyseras och åtgärder ska vidtas vid 

behov.  

 

I direktupphandlingarna av lärarkonsulter beskrivs uppdragen, att läraren är ansvarig för 

kvaliteten i kursen, krav på pedagogisk erfarenhet och referensuppdrag ska lämnas i 

anbudet. Kvaliteten följs löpande upp, genom veckovisa kursmöten, brukarenkäten samt 

att utbildningsledare observerar/deltar på många lektioner och återrapporterar till rektor. 

 

 • Ansvarig för att genomföra uppföljningarna.  

Verksamhetschef, vuxenutbildningen 

 

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

Genomförs vid behov.  

• Tidplan.  

Två gånger per år för avtal som löper under en längre tid.  
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För avtal som gäller under en kortare period ska beställare och utförare besluta tid för 

avtalsuppföljning i samband med avtalets början.  

 

• Former för återkoppling av resultat (till nämnd, till utförare och till allmänhet).   

Till nämnd: genom en sammanfattande årlig beskrivning av resultat  

Till utförare: genom en sammanfattande beskrivning av resultat två gånger per år och i 

samband med avtalets slut 

Till allmänhet: genom publicering på kommunens hemsida 

 

Till uppsiktsmöte - Resultaten av föregående års genomförda uppföljningar ska 
presenteras utifrån följande punkter:  

• Graden av uppfyllelse utifrån i avtal fastställda mål och riktlinjer.  

• Utvärdering av levererad tjänst.  

• Efterlevande av avtalet, inkluderat uppfyllande av uppdragsbeskrivningar, 

godkännanden och tillstånd för uppdraget.  

 

Utöver den redovisning som görs inom årscykeln för nämndernas planeringsprocess ska 

kommunen löpande redovisa resultat av lokala och nationella uppföljningar. Huvud-

sakligen ska redovisning göras på kommunens hemsida. 

 
 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr BUN 2020/01234  12 

Bestämmelser för deltagande på distans i Barn och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

I april 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att sammanträda med 

ledamöter och ersättare deltagandes på distans. Beslutet var en direkt följd av 

kommunens ambition att minska smittspridningen och samtidigt kunna bibehålla de 

politiska organens beslutsförhet.  

  

Kommunledningskontoret har för kommunstyrelsens räkning tagit fram förslag till 

bestämmelser för hur deltagande på distans ska ske. Förslaget bygger dels på 

gemensamt framtagna rutiner av kommunens nämndsekreterargrupp, dels på en enklare 

kartläggning av andra kommuners liknande bestämmelser. Kommunledningskontoret 

har även genomfört en mindre utredning som initialt visar att vårt nuvarande program 

för videomöte, Microsoft teams, klarar informationssäkerhetskraven. Kommunstyrelsen 

har antagit bestämmelserna för deltagande på distans med uppmaningen att övriga 

nämnder antar egna bestämmelser för deltagande på distans. 

  

För att få en enhetlighet mellan nämnderna har barn och utbildningsförvaltningen 

använt sig av kommunstyrelsens bestämmelser i framtagande av förslaget till 

bestämmelser till barn och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04 

Förslag till bestämmelser för deltagande på distans i barn och utbildningsnämnden 

Kompletterande skrivelse angående informationssäkerheten via videomöten i Microsoft 

teams 2020-11-24 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-25 § 357 Bestämmelser för deltagande 

vid distans i kommunstyrelsen 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anta bestämmelser för deltagande på distans i barn och utbildningsnämnden samt  

  

att bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2021.  
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Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Bestämmelser för deltagande på distans i Barn och 

utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

I april 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att sammanträda med 

ledamöter och ersättare deltagandes på distans. Beslutet var en direkt följd av 

kommunens ambition att minska smittspridningen och samtidigt kunna bibehålla de 

politiska organens beslutsförhet.  

 

Kommunledningskontoret har för kommunstyrelsens räkning tagit fram förslag till 

bestämmelser för hur deltagande på distans ska ske. Förslaget bygger dels på 

gemensamt framtagna rutiner av kommunens nämndsekreterargrupp, dels på en enklare 

kartläggning av andra kommuners liknande bestämmelser. Kommunledningskontoret 

har även genomfört en mindre utredning som initialt visar att vårt nuvarande program 

för videomöte, Microsoft teams, klarar informationssäkerhetskraven. Kommunstyrelsen 

har antagit bestämmelserna för deltagande på distans med uppmaningen att övriga 

nämnder antar egna bestämmelser för deltagande på distans. 

 

För att få en enhetlighet mellan nämnderna har barn och utbildningsförvaltningen 

använt sig av kommunstyrelsens bestämmelser i framtagande av förslaget till 

bestämmelser till barn och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04 

Förslag till bestämmelser för deltagande på distans i barn och utbildningsnämnden 

Kompletterande skrivelse angående informationssäkerheten via videomöten i Microsoft 

teams 2020-11-24 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-25 § 357 Bestämmelser för deltagande 

vid distans i kommunstyrelsen 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anta bestämmelser för deltagande på distans i barn och utbildningsnämnden samt  

 

att bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2021.  
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Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 

Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Bestämmelser för deltagande på distans för ledamöter och 

ersättare i barn och utbildningsnämnden  

 
Gäller från den 1 januari 2021. 

 
Allmänt 
Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2020 § 87 att tillåta ledamöter i 

nämnder att delta på sammanträden från distans under förutsättning att ordförande 

godkänner det. Möjligheten till distansdeltagande under nämndsammanträden 

regleras i kommunallagen 6 kap. 24 §. Vad som i dessa bestämmelser föreskrivs 

för ledamöter gäller motsvarande för ersättare. 

 

Deltagande på distans ska endast betraktas som ett komplement till fysiskt 

deltagande. Regeringen har i kommunallagens förarbeten uttalat att det fortsatt är 

viktigt för beslutsfattarna att träffas fysiskt. Endast om särskilda skäl föreligger 

ska deltagande på distans beviljas. Som särskilt skäl kan vara risk för att sprida 

smitta/smittas, långa avstånd eller funktionshinder. 

 

Kommunfullmäktige beslutade att nämnderna ska besluta om vad som närmare 

ska gälla för deltagande på distans i respektive nämnd, vilket görs i dessa 

bestämmelser för barn och utbildningsnämnden. 

 

 

1 § Formerna för deltagande på distans 
Deltagande på distans ska ske från avskilda rum i stadshuset eller i andra anvisade 

lokaler inom kommunens verksamhet. Ordförande kan särskilda fall godkänna att 

ledamot kan delta från annan plats där obehöriga inte kan ta del av sammanträdets 

överläggningar.  

 

Deltagande på distans får endast ske om ljud och bildöverföring kan ske i realtid.  

Alla ledamöter ska kunna se varandra på lika villkor. Den som deltar på distans 

ska under hela mötet ha sin webbkamera påslagen. 

 

Om en ledamot förlorar anslutningen till mötet ska mötet ajourneras i väntan på 

att ledamoten/ersättaren är ansluten igen. Om ingen anslutning kan återupprättas 

måste mötet avslutas om ledamoten inte frivilligt väljer att avsluta sitt deltagande.  

 

Vid jäv ska den jävige ledamoten lämna det digitala mötet och därefter vänta på 

att bli åter bli insläppt. 

 

Val- och tillsättningsärenden där slutna omröstningar begärs kan endast 

handläggas om valhemligheten inte kan riskeras att röjas. 
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2 § Ordförandes ansvar  
Ordförande beslutar om deltagande får ske på distans vid varje enskild begäran. 

Ordförande ska i sin prövning beakta om särskilda skäl anses föreligga och om de 

tekniska förutsättningarna är tillräckliga för att garantera en stabil ljud- och 

bildöverföring i realtid. 

 

En begäran om att få delta på distans ska inkomma i god tid innan sammanträdet. 

 

Ordförande ansvarar för att under sammanträdet förvissa sig om att ledamoten kan 

följa överläggningarna och yttra sig. 

 

Ordförande kan bevilja ledamot rätt att närvara på distans som åhörare, och 

därmed utan beslutanderätt, i det fall kommunallagens krav på stabil ljud- och 

bildöverföring i realtid inte kan tillgodoses. 

 

3 § Ledamotens ansvar 

Ledamoten ansvarar för att ha tillräckliga kunskaper i användandet av 

distansteknik. 

 

Ledamoten ansvarar för att ingen obehörig kan ta del av bild och ljud hos denne 

exempelvis genom att ledamoten vid distansdeltagande, använder hörlurar med 

mikrofon. 

 

Vid deltagande på distans ska ledamoten vara uppkopplad till sammanträdet minst 

15 minuter före det börjar för test av teknik. 

 

Ledamoten ansvarar för att tydligt signalera när denne inträder eller lämnar mötet. 

 

4 § Ärenden innehållandes känsliga personuppgifter eller sekretess 

I de fall ärenden behandlas som innehåller sekretesskyddade uppgifter eller 

känsliga personuppgifter ska ledamoten tillåtas delta på distans endast om 

ledamoten befinner sig i ett avskilt rum i stadshuset eller i andra anvisade lokaler 

inom kommunens verksamhet. 

 

Ledamoten ska i dessa ärenden alltid använda hörlurar med mikrofon och i övrigt 

vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att obehöriga tar del av 

överläggningarna. 
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Postadress 

451 81 Uddevalla 

 

Besöksadress 

Stadshuset Varvsvägen 1 
Telefon 

0522-69 00 00 
Fax 

0522-69 60 01 

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

 
 

Kompletterande skrivelse angående informationssäkerhet vid 

videomöten via Microsoft teams 
 

Kommunledningskontoret har utrett huruvida nämndsammanträden där 

sekretesskyddade uppgifter och känsliga personuppgifter kan behandlas genom 

videomöten via programmet Microsoft Teams.  

 

Kommunledningskontoret landar i slutsatsen att informationssäkerheten är tillräckligt 

hög för att videomöten via teams ska kunna hantera muntliga överläggningar i ärenden 

som innehåller sekretessuppgifter och känsliga personuppgifter. En förutsättning för att 

uppgifterna inte ska röjas är att andra skyddsåtgärder vidtas i form av att exempelvis 

distansdeltagaren sitter avskilt med hörlurar, att uppgifter inte skrivs i chattfunktionen 

och att distansdeltagarna inte kan spela in videomötet. Därutöver är videosamtal i 

Microsoft teams krypterade och lagras inte i programmet.  

 

Ovanstående uppgifter har bekräftats av Microsoft. 

 

 

 

Sebastian Johansson 

Kommunsekreterare 



 

 

 

 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen 

 

2020-11-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 357 Dnr KS 2020/00698  

Bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen 

Sammanfattning 

I april 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att sammanträda med 

ledamöter och ersättare deltagandes på distans. Beslutet var en direkt följd av 

kommunens ambition att minska smittspridningen och samtidigt kunna bibehålla de 

politiska organens beslutsförhet.  

 

Kommunledningskontoret har uppdragits att för kommunstyrelsens räkning ta fram 

förslag till bestämmelser för hur deltagande på distans ska ske. Förslaget bygger dels på 

gemensamt framtagna rutiner av kommunens nämndsekreterargrupp, dels på en enklare 

kartläggning av andra kommuners liknande bestämmelser. En mindre utredning har 

även genomförts som initialt visar att vårt nuvarande program för videomöte, Microsoft 

teams, klarar informationssäkerhetskraven.  

En definitiv redogörelse med förvaltningens ställningstagande gällande 

informationssäkerheten kommer lämnas inför kommunstyrelsens sammanträde den 25 

november. 

 

Beslutsunderlag 

Kompletterande skrivelse angående informationssäkerheten via videomöten i Microsoft 

teams, 2020-11-24 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-11-08 

Förslag till bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

  

att anta bestämmelser för deltagande på distans i kommunstyrelsen, 

 

att uppmana övriga nämnder att anta egna bestämmelser för deltagande på distans. 

  

  
Vid protokollet 

Sebastian Johansson 

 

Justerat 2020-11-27 

Ingemar Samuelsson (S), Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

 

Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2020-11-27 

Sebastian Johansson 

 

Skickat 2020-11-27 

Samtliga nämnder  

Sekreterare för personalutskottet  

Sekreterare för arbetsmarknads- och integrationsutskottet  

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 184 Dnr BUN 2020/00012  13 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2020-12-14 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-11-11-

2020-12-04 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen  

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2020-12-07 Dnr BUN 2020/00012 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2020 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-11-11-

2020-12-04 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen  

Ärendebeskrivning 

Datu
m 

Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-
11-11 

IN Förvaltnings
rätten i GBG 

Underrättelse från Förvaltningsrätten i Göteborg att lämna 
yttrande i mål 12924-20 

2020/
01063 

2020-
11-12 

IN Samhälls-
byggnad  

Beslut Svar på slutrapport efter behandling av 
Miljöinspektör Kyrkebyn 1.14 Laneryrs skola och förskola 

2020/
00377 

2020-
11-13 

IN Vänersborgs 
tingsrätt 

Dom från Vänersborgs tingsrätt i mål T 1236-19 2018/
01020 

2020-
11-17 

IN Förvaltnings
rätten i GBG 

Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg att yttra 
sig över överklagan i mål nr 14084-20 

2020/
01114 

2020-
11-17 

IN Kommunfull
mäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-11-11 § 250 
samt förslag på kommunens Flerårsplan 2021-2023 med 
budget 2021 

2020/
01212 

2020-
11-17 

IN Kommunfull
mäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-11-11 § 259 
samt antagna riktlinjer för inernationella avtal, förbindelser 
och överenskommelser 

2020/
01214 

2020-
11-18 

IN Förskolan 
fisken 

Förskolan Fiskens begäran om reglering av avgiftsnivå för 
föräldraavgifter 

2020/
01173 

2020-
11-23 

IN Diskrimineri
ngsombuds
mannen 

Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020/59 Begäran om 
yttrande gällande anmälan mot Norgårdenskolan 7-9 

2020/
01182 

2020-
11-24 

IN Skolinspek-
tionen  

Beslut om föreläggande med anledning av anmälan mot 
Forshällaskolan 2020:1733 

2020/
00315 



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2020-12-07 Dnr BUN 2020/00012 

  

 

 

 

Datu
m 

Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare 

Beskrivning  Dnr 

2020-
11-24 

IN Kommunfull
mäktige  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-11-11 § 251 
Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges 
styrkort inkl. styrkort 2020-2022 och Strategisk plan 2020 

2020/
01209 

2020-
11-25 

IN Medborgare  Synpunkter gällande placering av skola på Skäret 2020/
01146 

2020-
11-26 

IN Samhälls-
byggnad  

Kommunicering inför vitesbeslut anpassning av antalet 
toaletter på Norgårdenskolan 

2020/
00389 

2020-
11-26 

IN Samhälls-
byggnad  

Kommunicering inför vitesbeslut anpassning av antal 
toaletter Ljungskileskolan 

2020/
00379 

2020-
11-26 

IN Samhälls-
byggnad  

Kommunicering inför vitesbeslut anpassning av antal 
toaletter Forshällaskolan 

2020/
00380 

2020-
11-26 

IN Social-
nämnden  

Socialnämndens protokollsutdrag 2020-11-18 § 148 inkl. 
tjänsteskrivelse och modell - SAMS Samverkan socialtjänst 
skola Obruten skolgång för placerade barn och unga 

2020/
01033 

2020-
11-27 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-25 § 352 samt 
förslag till ny personal-delegation 2020-11-18  

2020/
01208 

2020-
11-27 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-25 § 357 inkl 
bestämmelser för deltagande vid distans i 
kommunstyrelsen och skrivelse ang informationssäkerhet 
vid videomöten via Microsoft teams 

2020/
01234 

2020-
11-27 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-25 § 355 inkl 
tjänsteskrivelse Justering av kommunbidrag 2020 

2019/
00018 

2020-
11-27 

IN Kommun-
styrelsen 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-25 § 356 inkl. 
tjänsteskrivelse - Omräkning av kommunbidrag 2021 till 
löpande pris 

2020/
01215 

2020-
11-27 

IN Samhällsby
ggnadsnäm
nden  

Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-11-19 
§ 475 Pipfabriken 4 Anmälan om olägenhet, störning, 
buller, inkl tjänsteskrivelse, syn-punkter från klagande inför 
beslut samt Bilaga foton 2020-10-30 

2020/
01094 

2020-
11-30 

IN AcadeMedia 
AB 

AcadeMedias uppsägning av hyreskontrakt 2015-05-27, 
avtal för distanssändningar 2017-07-05 och tilläggsavtal 
2017-07-05 avseende lokal i fastigheten Sinclair 12 

2020/
01221 

2020-
12-03 

IN Svenska 
Kyrkan 
Ljungskile 
församling  

Huvudmannen Svenska Kyrkan Ljungskile församling 
beslut om upphörande av förskoleverksamhet och 
fritidshemsverksamhet i Uddevalla 

2020/
01231 

2020-
12-04 

IN Medborgare Synpunkter avseende plan på eventuellt skolbygge på 
Skäret, Uddevalla 

2020/
01236 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 185 Dnr BUN 2020/00002  14 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-12-14 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-12-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-12-07 Dnr BUN 2020/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-12-14 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2020-12-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 186 Dnr BUN 2020/00034  15 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-12-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2020-12-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-12-07 Dnr BUN 2020/00034 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

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

som känner sig kränkt 2020-12-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckning daterad 2020-12-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 187 Dnr BUN 2020/00063  16 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-12-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2020-12-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2020-12-07 Dnr BUN 2020/00063 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

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

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2020-12-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2020-12-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 188 Dnr BUN 266962   17 

Övriga frågor 
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