
  
Utses att justera Anibal Rojas Jorquera  
Justeringens plats och tid Digital 2023-03-14 Paragrafer §§ 52-74  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Gustafsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Roger Ekeroos 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Anibal Rojas Jorquera  
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden 2023-03-09 
Förvaras hos Barn och utbildningsförvaltningen  
Anslaget sätts upp 2023-03-14 
Anslaget tas ner 2023-04-05 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Gustafsson 
Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2023-03-09  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
Plats och tid Vuxenutbildningens samlingsssal 123, I17, torsdagen den 9 mars kl. 

08:30-15:50 
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Mathilda Sténhoff (M), 1:e vice ordförande 
Annelie Högberg (S), 2:e vice ordförande 
Carl-Gustav Gustafsson (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Hampus Bergman (S) 
Veronica Vendel (S) 
Sebastian Grip Nilsson (S) 
Kerstin Åkare (V) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Cecilia Andersson (SD) 
Caroline Henriksson (UP) 
Paulina Lato Andersson (UP) 

Tjänstgörande ersättare  
 

Ersättare Niklas Moe (M) 
Ewa Tillander (C) 
Jerker Lundin (KD) §§ 55-74 
Karin Engdahl (S) 
Ann-Marie Viblom (MP) 
Kent Johannesson (SD) 
Ellinor Leemloch (UP) §§ 54-74 
 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Planeringschef Anna Kern §§ 54-74 
Nämndssekreterare Pernilla Gustafsson  
Utredare Natalia Englund 
Controller Thomas Davidsson § 53 
Projektchef Per Bäckström § 54 
Processledare Cecilia Friberg § 54 
Lokalplanerare Tony Andersson § 54 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg § 56, § 72 
Biträdande verksamhetschef gymnasiet Susanne Andersberg § 57, § 72 
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson § 72 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg § 72  
Planerings- och utvecklingschef vuxenutbildningen Madeleine Hansson § 
72 
Enhetschef grundskola Charlotta Olsson § 72 
 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 Dnr BUN 295540 

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 Anibal 
Rojas Jorquera (KD). Beräknad tid för justering är tisdagen den 14 mars 2023. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
 
att välja Anibal Rojas Jorquera (KD) till justerande  
 
att justering äger rum tisdagen den 14 mars 2023. 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 53 Dnr BUN 314746 

Information Budgetdialog 2023 
Sammanfattning 
Controller Thomas Davidsson informerar om tidplanen för budgetdialogen 2024-2026. 
Information lämnas om ekonomiskt resultat i bokslutet 2022 och utvecklingen av det 
ekonomiska resultatet visas. Vidare informerar Controller om prognosförutsättningarna 
2023 och planeringsförutsättningarna inför 2024.  
 
Controller redogör för nettokostnadsavvikelsen, förändringar inom demografin och om 
inflationspåverkan.  
 
Information lämnas vidare om budget 2024-2026 för barn och utbildningsnämnden med 
större lagstyrda förändrade förutsättningar för verksamheterna och om verksamhets-
jämförelser med andra kommuner visas samt hur resultaten har utvecklats. 
 
Controller redogör för de viktigaste verksamhetsbehoven som kommer att lyftas i 
budgetdialogen och för Flerårsplanen 2024-2026 - sammanställning resursbehov samt 
nedskärningar i verksamhet där tolv förslag på anpassningar i verksamheten lyfts.  
 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om socioekonomi och behoven inom barn 
och utbildningsnämnden samt ungefärliga kostnader för detta.  
 
Controller informerar om förvaltningens arbete med chefstätheten, om investeringar och 
vilket fokus som utformningen av nya lokaler behöver ha samt om kostnader för 
lokallösningar med Hemsö.  
 
Controller lämnar en övergripande konsekvensanalys, visar nämndens SWOT-analys 
och redogör för barn och utbildningsnämndens viktigaste utmaningar.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 Dnr BUN 2023/00016 

Information om lokalärenden 2023-03-09 
Sammanfattning 
Projektchef Per Bäckström och Processledare Cecilia Friberg informerar om status för 
Hemsöprojekten.  
 
Skäretskolan 
Projektchef redogör för de tolv punkterna i överklagan av detaljplanen för Skäretskolan 
och om Mark- och miljödomstolens dom som upphäver den antagna detaljplanen.   
 
Processledare Cecilia Friberg visar skiss på skolan och karta över fastigheten samt 
informerar om samhällsbyggnadsförvaltningens två alternativ för att gå vidare i ärendet. 
Friberg redogör för vad alternativen innebär och lämnar en uppskattning av tidsåtgång 
samt kostnad. Fråga ställs om tid för att titta på alternativ plats för skolan. 
 
Ljungskileskolan 
Processledare informerar att det inte har kommit någon dom gällande överklagan av 
avtalen för Ljungskileskolan. Det har heller inte inkommit något svar från 
Konkurrensverket. Information lämnas om vägen Hälle-Lider, att den gamla 
vårdcentralen har rivits samt att personalparkeringen har påbörjats.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar uppdelningen av skolan i två enheter. 
 
Forshällaskolan 
Processledare informerar om diskussionerna kring om Forshällaskolan kan fungera som 
evakueringslokal och att skolans framtida användningsområde behöver diskuteras.   

 
Forshälla-strands förskola  
Processledare informerar om status för Forshälla-Strands förskola.  

 
Ljungs-Hälle förskola 
Processledare informerar om Öppet hus på Ljungs-Hälle förskola och att verksamheten 
får tillträde i juni 2023.  
 
Parkens förskola  
Processledare informerar att projektet ska genomföras i egen regi och att 
samhällsbyggnadsförvaltningen inväntar beslut om beställning av förstudie från barn 
och utbildningsnämnden.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 55 Dnr BUN 2023/00028 

Aktuella inspektionsärenden 2023-03-09 
Sammanfattning 
Utredare Natalia Englund informerar om inkomna överklagningar gällande 
skolplacering, om att svar har lämnats till Skolinspektionen gällande regelbunden tillsyn 
av Lane-Ryr skola samt om beslut från Inspektionen för vård och omsorg gällande 
elevboende Malögården.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-13 
Lista över aktuella inspektionsärenden  
  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 56 Dnr BUN 2023/00205 

Information om Avtal gällande Komvux RYV-
samverkansområde med Kunskapsförbundet väst 
Sammanfattning 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om utökat 
samverkansområde för regionalt yrkesvux. 
 
Information lämnas om hur yrkesutbildningar på gymnasial nivå bedrivs, om ny lag 
gällande fritt sök, varför man behöver samverka kring yrkesvux och om statsbidragen 
för regionalt yrkesvux.  
Verksamhetschef informerar om de tre samverkansområdena i Fyrbodal idag.  

- Uddevalla, Orust och Färgelanda   
- Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborg) Mellerud, Åmål 

Bengtsfors Dals ed 
- Lysekil. Munkedal Tanum Sotenäs och Strömstad  

 
Verksamhetschef informerar vidare om förslag på nytt utökat samverkansområde för 
Uddevalla kommun och varför samt hur samverkan och samverkansområdet förslås att 
utökas. 
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar samverkan mellan kommunerna inom 
Fyrbodal.   
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 57 Dnr BUN 2022/00749 

Information om Uddevalla gymnasieskolas slutliga utbud 
2023/2024 
Sammanfattning 
Biträdande verksamhetschef gymnasieskolan Susanne Anderberg informerar om 
Uddevalla gymnasieskolas utbildningsutbud läsåret 2023-2024 och de justeringar som 
planeras att göras inför hösten 2023. 
 
Information lämnas om vilka program som har ökat och minskat sitt söktryck, om 
alternativ studieväg och att gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola 
samt om förändringar som sker inom anpassad gymnasieskola. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 58 Dnr BUN 2022/00817 

Information om Uppdrag gällande införande av tvålärarsystem i 
Uddevalla kommun  
Sammanfattning 
Ordförande Roger Ekeroos (M) redogör för bakgrunden till ärendet.  
 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att det har diskuterats att ta med och 
belysa frågan i resultatdialogen som ett möjligt alternativ, som sen nämnden får ta 
ställning till i budgetarbetet som följer. 
 
Planeringschef Anna Kern informerar om skollagens gränsdragning vid beslut av 
huvudman och av rektor.  
Planeringschef informerar vidare om förvaltningens uppdrag och vad skollagen säger 
gällande ledningen av utbildningen.  
 
Planeringschef ger ett omvärldsperspektiv angående tvålärarsystem, informerar om 
ungefärlig kostnad för att öka antalet lärare och minska antalet elevassistenter/ 
lärarassistenter, om organisatoriska utmaningar samt visar exempel på rektorers 
iakttagelser vad gäller möjligheter och hot. 
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar behovet av antal lärare.  
  
Planeringschef redogör för dilemman kring kompetensförsörjningen av lärare, om 
ungefärligt antal lärare som behöver anställas för att bibehålla lärartätheten på grund av 
att lärare slutar av olika orsaker.  
Information lämnas om vilka effekter man kan se av tvålärarsystem, om det har 
påverkan på måluppfyllelse och att det enligt lagstiftningen är rektor som fattar beslutet 
om sin inre organisation.   
 
Förvaltningens förslag till beslut. 
Att ställa sig positiv till rektorers organisation som syftar till att ha ett tvålärarsystem 
Att förvaltningen kompetensutvecklar rektorer ytterligare i att organisera för att frigöra 
fler lärarresurser till eleverna 
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar förslag till beslut.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen    



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 59 Dnr BUN 2023/00026 

Arbetsmiljörapport Barn och utbildningsnämnden helår 2022 
Sammanfattning 
Enligt Uddevalla kommuns SAM-kalender för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 
förvaltningarna lämna arbetsmiljörapport i mars till respektive nämnd. Bilagda 
arbetsmiljörapport omfattar alla verksamheter inom barn och utbildningsförvaltningen. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-13 
Arbetsmiljörapport mars 2023 för Barn och utbildningsnämndens verksamheter      
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna Arbetsmiljörapport mars 2023 för Barn och utbildningsnämndens 
verksamheter    
 
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 60 Dnr BUN 2023/00104 

Remiss från Kommunstyrelsen Inriktningsdokument 
Vårdsamverkan Fyrbodal 2023-2026 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har skickat remiss på inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal 
2023-2026 till socialnämnden och barn och utbildningsnämnden. Tjänstemän i båda 
förvaltningar har läst förslaget och diskuterat det gemensamt och lägger fram samma 
förslag till beslut till respektive nämnd. 
 
Fyrbodals delregionala politiska samråd har ställt sig bakom förslaget och 
rekommenderar medlemskommunerna att godkänna inriktningsdokumentet för 
Vårdsamverkan. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-23 
Inriktningsdokument Vårdsamverkan Fyrbodal – för samverkan mellan kommuner 
inom Fyrbodal och Västra Götalandsregionen 2023-2026 
Kommunstyrelsens delegationsbeslut, KS 2023/00045 
Delregionalt politiskt samråd, Fyrbodal, mötesanteckningar 2022-11-23 
Norra hälso- och sjukvårdsnämnden protokoll 2022-12-14, §260 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunstyrelsen att godkänna förslaget om inriktningsdokument 
Vårdsamverkan 2023-2026  
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 61 Dnr BUN 2023/00116 

Kommunstyrelsens remiss - Remiss från Justitiedepartementet 
om Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och 
unga SOU 2022:67 
Sammanfattning 
Justitiedepartementet har skickat på remiss till Uddevalla kommun att lämna synpunkter 
på SOU 2022:67 ”Vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för barn och unga” 
Kommunstyren har sedan skickat ut ärendet på remiss till barn och utbildningsnämnden 
och socialnämnden innan behandling i Kommunstyrelsen. Sista svarsdag till 
Kommunstyrelsen är 2023-03-20. 
 
Delbetänkandet från trygghetsberedningen rör två stora och viktiga kriminalpolitiska 
utmaningar. De områden som remissen berör är dels barns och ungas involvering i 
gängkriminalitet, dels våld i barns och ungas nära relationer. Trygghetsberedningen har 
i detta, sitt andra, delbetänkande valt två områden kopplat till dessa utmaningar som 
beredningen anser särskilt angelägna att fokusera närmare på. Det ena fokusområdet rör 
samhällets förmåga att förebygga barns och ungas delaktighet i brott. Mer specifikt 
hanteras den oroande utveckling där allt yngre personer involveras i gängkriminalitet. 
Det andra fokusområdet rör mäns våld mot kvinnor. Bland annat eftersom det finns en 
uppenbar risk att barn och unga som utövar våld i sina nära relationer tar med sig 
beteendet även i vuxen ålder har beredningen valt att fokusera på samhällets förmåga att 
förebygga våld i barns och ungas nära relationer. Inom dessa områden har många 
relevanta åtgärder redan vidtagits och flera planeras.   
Bedömningarna är avsedda att utgöra inspel till och vägledning för regeringens fortsatta 
arbete med de båda fokusområdena. 
Beredningens sammanställning är intressant att läsa. Den pekar på mycket som personal 
inom barn och utbildningsförvaltningen redan vet och gör i dag men också att det finns 
områden som kan bli bättre. Arbetar man med barn och unga inom elevhälsa eller inom 
socialt arbete känner man igen sig i det beredningen beskriver. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-21  
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8 
Följebrev tillhörande remiss från justitiedepartementet 
Sammanfattning tillhörande remiss från justitiedepartementet om vägar till ett tryggare 
samhälle, kraftsamling för barn och unga. 
Remiss från justitiedepartementet om vägar till ett tryggare samhälle, kraftsamling för 
barn och unga SOU 2022:67 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att överlämna svar på remiss till Kommunstyrelsen enligt tjänsteskrivelse daterad 2023-
02-21 
  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 62 Dnr BUN 2022/01073 

Förslag på reviderade måltidspriser 2023 – efter återremiss 
Sammanfattning 
Vid barn och utbildningsnämndens sammanträde 2022-12-15 § 258 föredrog 
samhällsbyggnadsförvaltningen för barn- och utbildningsnämnden att den fått ökade 
kostnader för måltiderna som serveras elever och personal inom Barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen önskade att barn- och utbildningsnämnden skulle fatta 
beslut om reviderade måltidspriser för den pedagog som arbetar under måltider med 
barn- och elever, så kallad ”pedagogisk måltid”. Revidering av måltidspris önskades 
även för ”extern kund”, vilket innebär att lunchen är privat och inte innebär någon 
arbetsuppgift med pedagogiskt inslag. 
 
Barn- och utbildningsnämnden återremitterade förslaget, då den ansåg att förslaget från 
samhällsbyggnadsförvaltningen behövde förtydligas ytterligare innan man var redo för 
beslut. 
 
Utredningen visar att det idag finns en budget för de pedagogiska måltiderna som är 
fastlagd för 2023, vilket innebär att barn- och utbildningsnämnden inte kan anses betala 
mer för måltiderna än vad som tidigare överenskommits. 
  
De externa luncherna, däremot, bör inte subventioneras av barn- och 
utbildningsnämnden, då det kan innebära förmånsbeskattning för den enskilda. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-27 
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-12-15 §258 
Bilaga 1 från samhällshällsbyggnadsförvaltningen - Omvärldsbevakning Måltidspriser 
2022  
Bilaga 2 Presentation måltidspriser  
Yrkanden 
Annelie Högberg (S) för Socialdemokraternas ledamöter: Bifall till förslaget i 
handlingarna  
Kerstin Åkare (V): Bifall till förslaget i handlingarna.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att de pedagogiska måltidspriser som finns idag, 2023, behålls oförändrande, då 
samhällsbyggnadsförvaltningen redan fått en kostnadstäckning i budget för dessa 
kostnader innevarande budgetår. 
 
att de externa måltidernas prissättning inte skall påverka elevernas budget genom 
subvention av barn- och utbildningsnämnden, utan att dessa är knutna till 
samhällsbyggnadsförvaltningens egen prissättning. 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 62 
 
att barn- och utbildningsförvaltningen för en dialog med samhällsbyggnads-
förvaltningen angående den ekonomiska modellen för prissättning för pedagogisk lunch 
2024. 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 Dnr BUN 2022/00429 

Medborgarförslag från Tindra Andersson om skolmaten 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit som gäller skolmaten där förslagsställaren och 
hennes kompisar tycker att det serveras alldeles för mycket vegetariskt (som de inte 
tycker så mycket om) och fisk till skollunch. När vegetariska rätter serveras äter de inte 
lika ofta då det inte alltid är lika gott. De tycker att det borde vara mer kött då de 
behöver köttprotein för att orka med skoldagen och kunna prestera på lektionerna. När 
vegetariska måltider serveras önskas ett köttalternativ. Samhällsbyggnadsförvaltningen 
arbetar utifrån riktlinjer från livsmedelsverket vilka även Skolverket hänvisar till. Råden 
innehåller stöd för minskad miljöpåverkan och det viktiga arbetet att främja hållbara 
matvanor – nu och i framtiden. Dessa råd har samhällsbyggnadsförvaltningen att 
förhålla sig till. Kommunfullmäktige beslutade 2022-04-13 att överlåta åt barn och 
utbildningsnämnden att besluta i ärendet efter remiss till samhällsbyggnadsnämnden 
och ungdomsfullmäktige samt att nämnden ska fatta beslut i ärendet senast den 2023-
04-13. Ungdomsfullmäktige beslutade 2022-05-19 att stödja förslaget. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-01-19 att ställa sig positiva till 
medborgarförslaget och tar med sig det i arbetet med revidering av måltidspolicy, samt 
att med detta föreslå barn- och utbildningsnämnden att anse medborgarförslaget 
besvarat. Med hänvisning till att samhällsbyggnadsförvaltningens tjänstemän har 
kompetens om måltidssammansättning och samhällsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse samt samhällsbyggnadsnämndens beslut att ta med sig förslaget i 
kommande revidering av måltidspolicy har inte Barn och utbildningsförvaltningen mer 
att tillföra i ärendet.  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Medborgarförslag om Skolmaten 
2023-01-24 
Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2023-01-19 § 19 Remiss från 
Kommunfullmäktige om medborgarförslag om skolmaten 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-11  
Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2022-05-19 § 22 Medborgarförslag från Tindra 
Andersson om skolmaten inkommen  
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-19 § 84  
Medborgarförslag från Tindra Andersson om skolmaten publ 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 Dnr BUN 2022/01106 

Justering av barn och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2023  
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämndens delegationsordning reviderades på barn och 
utbildningsnämndens sammanträde 2023-01-12. Barn och utbildningsförvaltningen 
behöver gå igenom genomförda revideringar ytterligare varför förvaltningen föreslår att 
nämndens beslut 2023-01-12 § 13 upphävs så att delegationsordningen daterad 2022-
11-24 blir gällande. Nämndens delegationsordning föreslås tas för beslut upp igen under 
våren 2023.  
 
Utöver att återställa delegationsordningen till version daterad 2022-11-24 behöver några 
ytterligare justeringar göras. Revideringarna består i tillägg av delegationspunkter, 
revidering av vidaredelegater, att enhetschef barn- och elevhälsa justeras till enhetschef 
elevhälsa samt mindre justeringar i text.   
 
Även inledande text Allmänt om delegationer revideras för att stämma överens med 
Kommunfullmäktiges mål om Digital agenda och att delegationsbeslut inte längre 
skrivs ut och signeras utan i stället godkänns av delegat i ärendehanteringssystem.   
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-27 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2023-01-12 § 13 
Barn och utbildningsnämndens delegationsordning 2022-11-24 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att upphäva barn och utbildningsnämndens beslut 2023-01-12 § 13  
 
att följande punkter läggs till barn och utbildningsnämndens delegationsordning: 
8:29 Överenskommelse mellan huvudman och hemkommun om bidrag för elev på 
introduktions-program i fristående gymnasieskola  
8.29.1 Reglering av kostnad mellan kommunala/landstingskommunala huvudmän vid 
plats på introduktionsprogram för enskild elev 
3:9:1 Beslut om tilläggsbelopp till fristående huvudmän (förskola) 
4:9:1 Beslut om tilläggsbelopp till fristående huvudman (förskoleklass) 
5:13:1 Beslut om tilläggsbelopp till fristående huvudman (grundskola) 
6:12:1 Beslut om tilläggsbelopp till fristående huvudman (särskola) 
7:6:1 Beslut om tilläggsbelopp till fristående huvudman (fritidshem) 
8:12:2 Beslut om tilläggsbelopp till fristående huvudman (gymnasieskola nationella 
program) 
9:17:1 Beslut om tilläggsbelopp till fristående huvudman (gymnasiesärskola) 
12:6:1 Beslut om tilläggsbelopp till fristående huvudman (pedagogisk omsorg)  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 64 
 
att följande punkter justeras enligt barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
2023-02-27: 3:9, 4:9, 5:13, 6:12, 7:6, 8:18:1, 9:17 och 12:6 
  
att vidaredelegat ändras enligt barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
2023-02-27 
 
att enhetschef barn- och elevhälsa ändras till enhetschef elevhälsa samt 
 
att inledande text Allmänt om delegationer revideras enligt barn och 
utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-27 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 Dnr BUN 2022/00685 

Justering av tillämpningsregler för förskola och pedagogisk 
omsorg i Uddevalla kommun  
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har beslutat att kommunal pedagogisk omsorg ska 
avvecklas. 
Förskoleverksamhetens Regler för förskola och pedagogisk omsorg behöver därför 
anpassas efter detta.  
 
Regeringens direktiv gällande Förskola för fler barn ska tillämpas första gången efter 
den 1 juli 2023. Förskoleverksamhetens Regler för förskola och pedagogisk omsorg 
behöver därför kompletteras med uppgifter kring detta. 
 
Förskoleverksamhetens Regler för förskola och pedagogisk omsorg har kompletterats 
med ett förtydligande kring vad som gäller vid parallell placering. Ett barn som endast 
har rätt till 15 timmars placering kan inte ha parallell placering eftersom det inte vore 
för barnets bästa. 
 
Redaktionell justering. I senaste versionen av Regler för förskola och pedagogisk 
omsorg har ett stycke fallit bort avseende vad som gäller om vårdnadshavare väljer att 
flytta fram önskat placeringsdatum, nämligen att det innebär det samma som att man 
tackar nej till platsen. Det stycket har lagts tillbaka. 
 
Maxtaxa för barnomsorgsavgift har uppdaterats med årets siffror. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-01-27 
Yrkanden 
Roger Ekeroos (M) för Moderaternas, Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets och 
Kristdemokraternas ledamöter: Bifall till förslaget i handlingarna  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta justerade tillämpningsregler för förskola och pedagogisk omsorg samt  
 
att tillämpningsreglerna ska gälla från och med 2023-03-01  
  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 65 
 
Protokollsanteckningar 
Majoritetspartierna; Moderaternas, Sverigedemokraternas, Uddevallapartiets och 
Kristdemokraternas ledamöter lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi är inte nöjda med att behöva lägga ner den kommunala pedagogiska barnomsorgen. 
Det har varit problem med att rekrytera dagbarnvårdare i flera år till den pedagogiska 
barnomsorgen och det senaste har det varit för få dagbarnvårdare för att kunna bedriva 
denna verksamhet, som har inneburit långa arbetsdagar utan möjlighet att ta raster. I 
kommunen finns ett tjugotal fristående privata dagbarnvårdare som även 
fortsättningsvis kommer att driva sina verksamheter så kommunen är inte utan denna 
variant av barnomsorg, vilket är bra.” 
 
Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets ledamöter lämnar följande 
protokollsanteckning: 
  
”Vi blir tvungna att lägga ned den kommunala pedagogiska barnomsorgen, vilket tyvärr 
innebär att det endast finns privata alternativ kvar. 
 
Det har varit svårt att rekrytera dagbarnvårdare då de arbetar långa dagar utan möjlighet 
till rast. 
 
Socialdemokraterna  
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet” 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 Dnr BUN 2023/00012 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2023-03-09 
Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-02-03-
2023-02-28 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-28 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen 
 
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 67 Dnr BUN 2023/00031 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2023-03-09 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
 
Genom förteckningar uttagna ur systemet Prorenata 2023-02-06, 2023-02-13 och 2023-
02-20 anmäls, av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som anser sig ha blivit 
utsatta för kränkande behandling. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-28 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 Dnr BUN 2023/00033 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2023-03-09 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
 
Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2023-02-06, 2023-02-13 och 
2023-02-20 anmäls, av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller upprepad frånvaro 
i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-28 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr BUN 2023/00014 

Information från förvaltningschef till barn och 
utbildningsnämnd 2023-03-09 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om gymnasiets arbete och genomförda 
åtgärder med arbetsmiljöproblem på Östrabo Yrkes. 
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar användningen av lågaffektivt bemötande.  
 
Förvaltningschef informerar om skolchefens roll och att det i Uddevalla kommun är 
tillika förvaltningschef. Information lämnas om skolchefens funktion, ansvar och 
befogenheter. 
 
Förvaltningschef informerar vidare om beslut från Skolverket gällande ansökan om 
särskild variant inom det estetiska området – Cirkusinriktning. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 Dnr BUN 2023/00015 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 
2023-03-09 
Sammanfattning 
Ordförande Roger Ekeroos informerar om planerad extranämnd den 28 mars med 
möjlighet att delta via teams.  
 
Ordförande informerar om preliminärbokad bussresa och de objekt och enheter som 
planeras att besökas. Ordförande efterfrågar önskemål på projekt eller skol- och/eller 
förskoleenheter som nämnden vill tita på.  
 
Annelie Högberg (S) framför att datumet behöver bokas.  
 
Ordförande informerar att nämndens ledamöter har rätt till fem betalda dagar för att 
besöka verksamheten. 
 
Ordförande informerar att det har beställts en utredning gällande incident på skola vid 
omhändertagande från Socialtjänsten.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen 
 
  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr BUN 266962 

Övriga frågor 
Sammanfattning 
Inga övriga frågor anmäls.  
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr BUN 2023/00186 

Barn och utbildningsnämndens resultatdialog mars 2023 
Sammanfattning 
Planeringschef Anna Kern informerar om programmet för resultatdialogen, varför 
resultatdialogen genomförs samt om vad huvudmannen ska göra. Planeringschef 
informerar vidare om definition och begrepp för strategi och om Kolada.se där man kan 
jämföra Uddevalla kommun med andra kommuner.  
 
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson informerar om det systematiska kvalitetsarbetet, om 
upplägget för underlagen från verksamheterna inför resultatdialogen och hur arbetet går 
till rent praktiskt över året. 
  
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om förskolans nuläge 
gällande kunskapsresultat och måluppfyllelse, om nytt språkmått och ger en 
nulägesanayls för måluppfyllelsen. 
Verksamhetschef informerar vidare om förskolans nuläge gällande trygghet och 
studiero, ger en nulägesanalys och en fördjupning av tryggheten i förskolan samt 
informerar om de framgångsfaktorer som de ser.   
Vidare redogör verksamhetschef om förskolans problemformuleringar och dess insatser 
och åtgärder för detta.  
 
Enhetschef grundskolan Charlotta Olsson informerar om nuläge för kunskapsresultat 
och måluppfyllelse för grundskolan och visar graf för genomsnittligt meritvärde i åk 9 
för kommunala grundskolor i liknande kommuner jämfört med Uddevalla och Riket. 
Enhetschef visar även bilder över genomsnittligt meritvärde och gymnasiebehörighet 
över tid från HT åk 6 till VT åk 9 för årskullarna 2005-2010.  
Enhetschef lämnar en nulägesanalys över kunskapsresultat och måluppfyllelse inom 
grundskolan och informerar om vad förändringar kan bero på. 
Enhetschef informerar om nuläge och ger en analys över måluppfyllelsen inom 
fritidshem samt om kunskapsresultat och måluppfyllelse inom anpassad grundskola.   
Information lämnas om nuläge gällande tryggheten i grundskolan, visar hur Uddevalla 
kommun åk 5 och 8 står sig jämfört med andra kommuner enligt Kolada och ger en 
nulägesanalys för tryggheten samt redogör för grundskolans framgångsfaktorer.  
Enhetschef informerar om nuläge och ger en analys gällande tryggheten inom 
fritidshem och anpassad grundskola samt för framgångsfaktorerna inom respektive 
skolform.   
Enhetschef informerar om nuläge gällande studiero inom grundskolan och visar en 
jämförelse med riket för åk 5 och åk 8. Vidare lämnas en nulägesanalys med 
framgångsfaktorer för studieron inom grundskolan och nuläge med analys över 
studieron inom fritidshem och anpassad grundskola med framgångsfaktorer.  
Enhetschef redogör för grundskolans problemformuleringar och dess insatser och 
åtgärder för detta.  
 
Biträdande verksamhetschef gymnasiet Susanne Anderberg informerar om gymnasiets 
nuläge för kunskapsresultat och måluppfyllelse.  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 72 
 
Statistik över andel gymnasielever med gymnasieexamen inom fyra respektive tre år 
jämfört med riket och andra kommunala skolor samt gällande betygspoäng efter avslutat 
gymnasieutbildning jämfört med riket och andra kommunala skolor visas. 
Biträdande verksamhetschef ger en nulägesanalys gällande gymnasieskolans 
studieresultat med de avvikelser man ser och informerar om hur de arbetar med elever i 
behov av stöd.  
Information lämnas vidare om nuläge gällande gymnasieskolans trygghet och studiero 
och biträdande verksamhetschef visar bild från Kolada gällande elevernas upplevda 
trygghet hos de olika gymnasieprogrammen i Uddevalla gymnasieskola samt hur 
tryggheten och arbetsron i åk 2 står sig jämfört med andra kommuner enligt Kolada.  
Biträdande verksamhetschef redogör för elevernas svar på om de känner sig trygga och 
om det finns otrygga plaster i skolan samt informerar om gymnasieskolans nuläge för 
trygghet och studiero och hur respektive skolhus arbetar med frågan.  
Information lämnas om arbetsgruppen Trygghet och säkerhet och om gymnasieskolans 
åtgärder och insatser samt om hur de arbetar med trygghet och studiero inom anpassad 
gymnasieskola.  
 
Planerings- och utvecklingschef vuxenutbildningen Madeleine Hansson informerar om 
vuxenutbildningens nuläge för kunskapsresultat och måluppfyllelse och redogör för 
elevernas sysselsättningsgrad efter studier. 
Information lämnas om vuxenutbildningens nuläge gällande trygghet och studiero inom 
varje rektorsområde, hur verksamheten arbetar med tryggheten och vad som har 
påverkat resultatet. Planerings- och utvecklingschef informerar vidare om främjande 
aktiviteter och om åtgärder/insatser som är prioriterade för hela verksamhetsområdet.  
 
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson informerar om vad som är gemensamt för 
förvaltningen och om förvaltningens gemensamma åtgärder/insatser inom 
kunskapsresultat och måluppfyllelse samt inom trygghet och studiero. 
Verksamhetsstrateg informerar vidare om förvaltningens behov av stöd från 
huvudmannen; säkerhetsarbetet, ändamålsenliga lokaler och strategisk planering av 
karriärtjänster.  
 
Barn och utbildningsnämnden delas upp i fyra grupper för dialog om var sin 
verksamhet. 
Barn och utbildningsnämnden återsamlas och gruppens sekreterare redovisar en sak 
som gruppen har diskuterat. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-02-13 
Barn och utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete årsbokslut 2022 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna resultatdialogen  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr BUN 2023/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2023-03-09 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2023-03-02 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2023-03-02 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2023-03-09 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr BUN 2023/00338 

Granskningshandlingar för yttrande Källdal 4:7, Herrestad 3:2 
m.fl. 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på ny detaljplan 
Källdal 4:7, Herrestad 3:2 m.fl. vars syfte är att möjliggöra en genomfartsväg och buss-
gata mellan Lingatan och Norgårdsvägen. Planförslaget möjliggör även en ny dragning 
av gång- och cykelvägen mellan Norgårdsvägen och Lingatan som skapar en tryggare 
och snabbare koppling mellan områdena. Syftet är även att tillskapa en ny gemensam-
hetsanläggning för parkering. Vidare skapas möjligheter för en utökad byggrätt för den 
befintliga vårdcentralen och en mer flexibel användning för den befintliga förskolan. 
Bussgata flyttas öster ut, i ett led för att möjliggöra ett större skolområde för 
Norgårdenskolan. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2023-03-01 
Samrådsredogörelse Granskningshandlingar för yttrande Källdal 4.7, Herrestad 3.2 m.fl. 
Underrättelse om samråd Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av 
Källdal 4.7 och Herrestad 3.2 m.fl. 
Planbeskrivning Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 
och Herrestad 3.2 m.fl. 
Plankarta Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 och 
Herrestad 3.2 m.fl. 
Översiktskarta Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, del av Källdal 4.7 
och Herrestad 3.2 m.fl. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Källdal 
4:7, Herrestad 3:2 m.fl., Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2023-03-01 
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