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Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg §§ 22-25, § 27 
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson §§ 22-25, § 27 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg §§ 22-25, § 27 
Utvecklare vuxenutbildningen Madeleine Hansson §§ 22-25 
Biträdande verksamhetschef gymnasieskola Susanne Anderberg §§ 22-25  
Enhetschef grundskola Charlotta Olsson §§ 22-25 
Utvecklare förskola Siren Linde §§ 22-25 
Planeringschef Anna Kern §§ 22-25 
Controller Thomas Davidsson § 23, § 28  
Utredare Anders Bengtsson § 26 
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson §§ 29-40 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Susann Magnusson § 35 
Personalföreträdare Justine Särnerblom §§ 28-40 
Personalföreträdare Gunnar Hermansson § 28 
 

   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 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 onsdagen den 23 februari 2022. 
Yrkanden 
Datum för justering föreslås ändras till måndagen den 21 februari.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
 
att välja Anibal Rojas Jorquera (KD) till justerande  
 
att justering äger rum måndagen den 21 februari 2022 

  

 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr BUN 309079 

Information om Verksamhetsberättelse 2021 Barn och 
utbildningsnämnden  
Sammanfattning 
Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar i korthet om ekonomiska och verksamhets-
mässiga resultat samt om vad som genomfördes 2021 utifrån följande uppdrag:  
 
Digitalisering, nya sätt att samverka och organisera verksamheten  
• Kvalitetsstrateg informerar om beslutsstödet 2021 och dess nuläge.  
• Verksamhetschefer informerar om förstelärarorganisationen som ändrades 2021 

och hur det har påverkat deras verksamheter.  
• Verksamhetschef vuxenutbildningen informerar om Lärlingscentrum och annan 

samverkan mellan vuxenutbildningen och gymnasiet.  
 
Attraktiv arbetsgivare  
• Kvalitetsstrateg informerar om sjukfrånvaron inom förvaltningen samt om måttet 

att behöriga pedagoger inte ska minska.  
• Verksamhetschef grundskolan informerar om utbildningen morgondagens 

skolledare och AIL. 
 
Lokalförsörjning 
• Kvalitetsstrateg informerar om måttet att realiseringsgraden utifrån 

investeringsplanen ska öka.   
 
Resultat – systematiskt kvalitetsarbete 
Kvalitetsstrateg informerar om SKA-uppdragets fyra resultatmått;  
• Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng, ska öka (åk 9) 
• KF: Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka (åk 9) 
• KF: Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka 
• Elevers trygghet och studiero ska öka (åk 9) 

 
Förvaltningschef Staffan Lindroos ger en sammanfattning av verksamhetsberättelsen 
2021 samt redogör för vilka områden där utvecklingen går åt rätt håll samt vilka 
utmaningar som förvaltningen ser.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr BUN 2022/00019 

Verksamhetsberättelse 2021 Barn och utbildningsnämnden  
Sammanfattning 
Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd göra en verksamhets-
berättelse. Denna ska innehålla en uppföljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga 
resultat samt strategier, uppdrag och mått i nämndens styrkort.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-25 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2021 
  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna verksamhetsberättelse för 2021.  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr BUN 2022/00090 

Barn och utbildningsnämndens resultatdialog februari 2022 
Sammanfattning 
Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren redogör för resultatdialogens upplägg.  
 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg och utvecklare förskola Siren Linde 
informerar om det pedagogiska trädet samt om arbetet med att skapa förutsättningar för 
baren att lära och utvecklas. 
Information lämnas vidare om uppföljning av pågående åtgärder, om nuläges-
beskrivningar för kunskapsutveckling och måluppfyllelse, om arbetet med språkmåttet 
samt om fortsatta behov inom kunskapsresultat och måluppfyllelse. Verksamhetschef 
och utvecklare lämnar vidare nulägesbeskrivningar för trygghet och studiero och arbetet 
med barns integritet samt om trygghetsmått och fortsatta behov inom området.   
Verksamhetschef och utvecklare redogör för framgångsfaktorer inom det systematiska 
kvalitetsarbetet, om identifierade problemformuleringar samt om planerade nya åtgärder 
och insatser.   
 
Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg och enhetschef grundskola Charlotta Olsson 
informerar om grundskolans, grundsärskolans och fritidshemmens uppföljning av 
vidtagna åtgärder och insatser. Nulägesbeskrivning av kunskapsresultat och mål-
uppfyllelse lämnas samt statistik över följande mått visas:  
• Gymnasiebehörighet över tid från HT åk 6 till VT åk 9 för årskullarna 2005-2009  
• Genomsnittligt meritvärde över tid från HT åk 6 till VT åk 9 för  

årskullarna 2005-2009 
• Behörighet GY11 bägge könen HT åk7 till HT åk 9 enhetsvis 
• Meritvärde GY11 bägge könen HT åk7 till HT åk 9 enhetsvis 
 
Information lämnas vidare om nulägesanalys samt om fortsatta behov inom kunskaps-
resultat och måluppfyllelse. Verksamhetschef och enhetschef informerar om nuläge för 
trygghet och studiero samt lämnar en nulägesanalys och informerar om identifierade 
fortsatta behov.  

 
En nulägesbeskrivning samt en nulägesanalys för kunskapsresultat och måluppfyllelse 
inom grundsärskolan lämnas. Verksamhetschef och enhetschef redogör även för en 
nulägesanalys för trygghet och studiero inom grundsärskolan.  
 
Vidare lämnas en nulägesanalys för kunskapsresultat och måluppfyllelse samt för 
trygghet och studiero med identifierade fortsatta behov inom fritidshemmen.   
 
Verksamhetschef och enhetschef redogör för framgångsfaktorer i det systematiska 
kvalitetsarbetet, för identifierade problemformuleringar för verksamheterna samt för 
planerade nya åtgärder och insatser. 
 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar att andelen behöriga elever till 
gymnasiet ökar.   



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 25 
 
Biträdande verksamhetschef gymnasiet Susanne Anderberg informerar om nuläge för 
kunskapsresultat och måluppfyllelse inom gymnasiesärskolan samt om nuläge över 
trygghet och studiero, om identifierade problemformuleringar samt om nya åtgärder och 
insatser framåt.  
 
Biträdande verksamhetschef ger en nulägesanalys för trygghet och studiero uppdelat på 
program, kön och årskurser samt informerar om otrygga platser i skolan och hur de 
arbetar med att minska trängseln för att förebygga dessa.   
Information lämnas om gymnasieexamen inom fyra år respektive tre år och genom-
snittlig betygspoäng jämfört med övriga kommuner i riket. Biträdande verksamhetschef 
informerar om uppföljning av genomförda åtgärder och insatser, om identifierade 
problem samt om planerade nya åtgärder.  
 
Information lämnas om identifierade problem samt åtgärder inom Introduktions-
programmen. Biträdande verksamhetschef informerar slutligen om årshjulet och om 
framgångsfaktorer i det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Utvecklare vuxenutbildningen Madeleine Hansson informerar om nuläge över 
kunskapsresultat och måluppfyllelse, samt ger en nulägesanalys över kunskapsresultat 
och måluppfyllelse  
Utvecklare informerar vidare om vuxenutbildningens arbete med trygghet och studiero 
samt om vuxenutbildningens framgångsfaktorer i det systematiska kvalitetsarbetet och 
ger en uppföljning av vidtagna åtgärder och insatser. Utvecklare informerar även om 
andel elever som avbyter sina studier samt om orsaker till detta.  
 
Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar om förvaltningsledningens problem-
formuleringar, om nya åtgärder och insatser samt ger en uppföljning av vidtagna 
åtgärder och insatser. Verksamhetscheferna redogör för sina verksamheters viktigaste 
problem och behov av stöd från huvudmannen.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar informationen som har presenterats. Efter 
nämndens diskussion redogör Camilla Johansson (C) för nämndens diskussioner.  
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens systematiska kvalitetsarbete 2021 årsbokslutet 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna resultatdialogen  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr BUN 2022/00028 

Aktuella inspektionsärenden 2022-02-17 
Sammanfattning 
Utredare Anders Bengtsson informerar om nytt ärende hos Barn och elevombuds-
mannen där nämnden ska yttra sig, om ärende hos Skolinspektionen som Inspektionen 
har avslutat samt om beslut efter inspektion av IVO som nämnden ska yttra sig över. 
 
Utredare Anders Bengtsson informerar om tillsynsrapport för höstterminen för 2021. De 
allra flesta huvudmän har utvecklat sitt systematiska kvalitetsarbete och egenkontroll, 
mycket på grund av tillsynsenhetens arbete.   
 
Barn och utbildningsnämnden ställer fråga om tillsynen av Christella barnomsorg. 
Utredare informerar om tillsynen och att den nu är avslutad då huvudmannen under 
hösten har arbetat med och åtgärdat uppkomna brister.  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 
Lista över aktuella inspektionsärenden  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att informationen läggs till handlingarna   
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr BUN 2022/00013 

Information från verksamhetschefer till barn och 
utbildningsnämnd 2022-02-17 
Sammanfattning 
Verksamhetschefer informerar om  

1. Status Covid-19 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om frånvaron per dag hos 
barn och personal under perioden 17 januari – 17 februari 2022. 
 

2. Övrig aktuell information från verksamheterna  
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar att två nya rektorer börjar 
den 1 mars. Information lämnas vidare om platsbristen i Ljungskile och att planering 
pågår för att åtgärda detta samt om andra pågående lokalfrågor. Verksamhetschef 
förskola lämnar en lägesbeskrivning över Parkens förskola samt informerar om Källdals 
förskolas behov av nya lokaler.   
 
Verksamhetschef förskola Ola Sundberg informerar om ny rektor på Forshällaskolan, 
om det pågående arbetet med skolstrukturen, hur det påverkar Unnerödsskolan och 
Sandersdalsskolan samt om arbetet med Herrestadsskolan.    
 
Verksamhetschef grundskola informerar vidare om dialogmöte om nya Ljungskile-
skolan och att grundskolan har regelbundna möten med lokala fackliga företrädare och 
berörda rektorer för att öka informationen om projektet och tydliggöra var i processen vi 
befinner oss.  
 
Caroline Henriksson (UP) ställer frågor om dialogmöte och om förvaltningens tankar 
kring de frågor som uppkom på mötet samt anser att många frågor behöver ses över.   
Camilla Johansson (C) informerar att samhällsbyggnad och barn och utbildning går 
igenom de frågor som har lämnats och har tillförsikt till processen. När genomgången är 
klar kommer den att presenteras för nämnden samt för Ljungskile Samhällsförening. 
Det kommer även hållas ytterligare ett möte med kommundirektör, berörda presidier, 
förvaltningschefer samt tjänstemän kommande vecka för att få en ordentlig samsyn i 
projektet.  
 
Förvaltningschef Staffan Lindroos anser att det är viktigt att alla får samma bild och 
känner sig trygg med genomförandet.  
  
Caroline Henriksson (UP) anser att det är bra att det har påbörjats en utredning och 
inväntar rapporten.  
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) undrar när i processen personalens frågor och synpunkter 
kommer att tas upp. det är viktigt att lyssna på personalen innan det är för sent att göra 
ändringar.  
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2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 27 
 
Anibal Rojas Jorquera (KD) påtalar att det enbart är majoriteten som sitter barn och 
utbildningsnämndens och kultur och fritidsnämndens presidier och att det är viktigt att 
även oppositionen får information.  
 
Sonny Persson (S) uppmanar nämnden att avvakta arbetet och analysen som görs och 
invänta fakta. Information ska självklart lämnas till alla berörda.  
 
Anibal Rojas Jorquera (KD) frågar om skadegörelse på västerskolan. Verksamhetschef 
grundskolan informerar om händelsen och om åtgärder som vidtas samt om 
upphandling av övervakningskameror.  
 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar antagningen till läsåret 2022-
2023, om andelen förstahandsval, andel inom yrkesutbildning, elevvolym inom 
gymnasiesärskola för tidigare år och förväntat elevantal höstterminen 2022. Information 
lämnas även om andelen behöriga och obehöriga elever till gymnasieskolan, om 
satsningar inom gymnasieskolan samt behov som identifierats. Information lämnas 
vidare om lokalanpassningar och om arbetet med studieskulden. 
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om ny upphandling av 
utbildning på distans, om att frisök skulle ge ett bredare utbildningsutbud och 
informerar om samverkan och vilka frågor man behöver ta ställning till gällande frisök. 
Information lämnas vidare om nya yrkeshögskoleutbildningar och vilka utbildningar 
som startar nu.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr BUN 2022/00092 

Information om Barn och utbildningsnämndens bokslut 2021  
Sammanfattning 
Controller Thomas Davidsson informerar om barn och utbildningsnämndens bokslut 
2021 med resultatet -16,9 miljoner kronor.  
 
Information lämnas om förutsättningarnas påverkan på resultatet, om nettokostnads-
utvecklingen, personalkostnader samt om lönekostnadsutvecklingen.  
 
Controller informerar vidare om interkommunal ersättning och fristående utförare, 
inköp av varor och tjänster samt redogör för budgetföljsamhet per ansvarsområde.  
 
Information lämnas om investeringar, om nämndens omsättning samt om ekonomiskt 
utfall per verksamhet och om ekonomiska nyckeltal.  
 
Controller informerar om statsbidrag, om volymutvecklingen 2021 samt om avvikelser 
2022 avseende utbildningsskuld, pandemikostnader och omställningskostnader.   
 
Avslutningsvis redogör Controller för kostnaderna för åtgärderna gällande 
utbildningsskulden under 2021.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-26 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.   
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr BUN 2022/00026 

Information om Arbetsmiljörapport Barn och 
utbildningsnämnden februari 2022 
Sammanfattning 
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson informerar om barn och utbildningsnämndens 
arbetsmiljörapport T3 2022 som består av en avstämning av personalnyckeltal samt den 
årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet.  
 
Information lämnas om nyckeltalen personalansvar, antalet medarbetare per chef, om 
sjukfrånvaron och fördelningen mellan kvinnor och män samt om den dokumenterade 
övertiden inom förvaltningen.  
 
Information lämnas vidare om antalet anmälda tillbud och skador samt att förvaltningen 
arbetar med att alla tillbud anmäls i systemet och att man arbetar mer med dem.   
 
Verksamhetsstrateg informerar om upplevda styrkor och utvecklingsområden inom den 
årliga uppföljningen av arbetsmiljöarbetet. 
 
Camilla Johansson (C) påtalar vikten av att undersöka orsaken till att personal säger upp 
sig. Verksamhetsstrateg framför att det ingår i rutinen och redogör för de vanligaste 
orsakerna.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.   
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr BUN 2021/00940 

Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att "våga" satsa på 
utemiljön inför bygget av den nya Ljungskileskolan 
Sammanfattning 
Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att “våga” satsa på utemiljön inför bygget 
av den nya Ljungskileskolan har inkommit till Barn- och Utbildningsnämnden. 
Utemiljön vid nya Ljungskileskolan kommer att utformas utifrån Skolans uppdrag 
formulerat i läroplanen (Lgr 11): ”Skapande och undersökande arbete samt lek är 
väsentliga delar i det aktiva lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor 
betydelse för att eleverna ska tillägna sig kunskaper. Skolan ska även sträva efter att 
erbjuda alla elever daglig fysisk aktivitet inom ramen för hela skoldagen.”  
Uddevallas Barn- och Utbildningsnämnd avser att utgå från att rektors skall ges 
förutsättningar at följa gällande styrdokument. 
Därmed anses frågan besvarad. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-19 
Medborgarförslag från Joakim Hedlund om att våga satsa på utemiljön inför bygget av 
den nya Ljungskileskolan 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-11-10 § 250 Medborgarförslag från 
Joakim Hedlund om att våga satsa på utemiljön inför bygget av den nya 
Ljungskileskolan 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att medborgarförslag från Joakim Hedlund om att “våga” satsa på utemiljön inför 
bygget av den nya Ljungskileskolan anses besvarat.  
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Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr BUN 2021/01010 

Medborgarförslag från Pär Allvin om skolträdgårdar på skolor 
med förskoleklass till årskurs 6 
Sammanfattning 
Per Allvin har inkommit med ett medborgarförslag som innebär att han föreslår att alla 
kommunala skolor med elever i förskoleklass till och med årskurs 6 får tillgång till en 
egen skolträdgård.  
 
Medborgarförslaget beskriver att en skolträdgård är en trädgård uppförd i pedagogiskt 
syfte i anslutning till en skola, där elever kan lära sig om växter och odling samt 
beskriver skolträdgårdens bakgrund och hur skolträdgårdar skulle kunna fungera idag. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-08 § 293 att överlåta till barn och utbildnings-
nämnden att besluta i ärendet.  
  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-20 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-12-08 § 293 Medborgarförslag från Pär 
Allvin om skolträdgårdar på skolor med förskoleklass till årskurs 6 
Medborgarförslag från Pär Allvin om skolträdgårdar på skolor med förskoleklass till 
årskurs 6 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som svar på Per Allvins medborgarförslag om anläggande av skolträdgårdar 
meddela att förslaget är vällovligt, men avslås med hänvisning till de praktiska frågor 
kring skötsel som inte kan lösas eftersom merparten av skolorna är stängda under 
sommarlovet  
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 Dnr BUN 2021/00856 

Revidering av Barn och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan 2022 
Sammanfattning 
Enligt Uddevalla kommuns arkivreglemente ska varje myndighet (nämnd) upprätta en 
dokumenthanteringsplan som redovisar de inom myndigheten förekommande 
handlingar, hur dessa ska hanteras samt vilka gallringsfrister som ska gälla.  
 
Handlingarna i barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är redovisade 
efter verksamhetsområden och processer enligt en gemensam klassificeringsstruktur för 
Uddevalla kommun, som antogs av kommunfullmäktige 2017-11-08. 
Klassificeringsstrukturen är organisationsoberoende, vilket innebär att den inte har 
någon koppling till en myndighets politik- eller tjänstemannaorganisation och den 
omfattar samtliga verksamhetsområden inom kommunen. 
 
Barn och utbildningsnämnden antog 2019-04-23 § 50 nämndens dokumenthanterings-
plan med gallringsfrister som nu behöver revideras. Revideringarna som föreslås består 
i att några handlingar har tillkommit, beskrivande text har ändrats, handlingars 
gallringsfrist behöver ändras eller att handlingar har flyttats eller föreslås att tas bort. I 
dokumentet Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med 
revideringar föreslås grön understruken text läggas till och röd genomstruken text att tas 
bort.         
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-26  
Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med revideringar  
Yttrande från kommunarkivet angående revidering av barn och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta revideringarna i barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan med 
gallringsfrister     
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr BUN 2021/00203 

Revidering av biblioteksplan  
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att godkänna förslaget till ny 
biblioteksplan för åren 2022–2026 för vidare behandling i kommunfullmäktige. 
Kommunerna är enligt bibliotekslagen skyldiga att anta biblioteksplaner för sin 
verksamhet på biblioteksområdet. Uddevalla kommuns biblioteksplan gällde för åren 
2016–2020 med förlängning 2021. Därför fick Kultur- och fritidsnämnden och Barn- 
och utbildningsnämnden under 2021 i uppdrag att revidera biblioteksplanen och föreslå 
en ny biblioteksplan. Uppdraget har samordnats av Kultur- och fritidsnämnden.  
Föreliggande förslag till ny biblioteksplan gäller åren 2022–2026 och omfattar 
folkbibliotek, skolbibliotek samt samverkan med andra verksamheter inom kommunen, 
andra organisationer samt civilsamhället.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-25 
Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2022-2026 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-10 § 43 Revidering av biblioteksplan, 
Dnr KS 2021/00063 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna ny biblioteksplan för 2022–2026 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr BUN 2021/01028 

Tillsynsrapport höstterminen 2021 
Sammanfattning 
Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.  
 
Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 
verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan 
behövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  
  
Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 
och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 
bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 
verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 
 
Vid godkännande ska ägar- och ledningskretsen hos huvudmannen prövas. Av 2 kap 5 b 
skollagen följer att enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer 
som ska prövas till den som godkänt den enskilde som huvudman senast en månad efter 
förändringen.  
 
Under hösten 2021 har tillsynsenheten genomfört regelbunden tillsyn hos några huvud-
män och tidigare fattade tillsynsbeslut har följts upp. Några beslut om förändring av 
ägar- och ledningskretsen har också fattats. Av rapporten samt bilaga framgår vad som 
framkommit vid tillsynen samt den ärendehantering som skett. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 samt Bilaga 
tillsynsrapport hösten 2021 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna tillsynsenhetens rapport för hösten 2021 i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse samt Bilaga tillsynsrapport hösten 2021, daterad 2021-12-28 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr BUN 2021/00999 

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2021 
Sammanfattning 
Elevhälsans medicinska insats samt delar av logopediska och psykologiska insatser  
inom elevhälsan lyder under både skollag och Hälso- och sjukvårdslag (HSL). Enligt  
patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en 
patientsäkerhetsberättelse. Det ska också upprättas kvalitetsberättelse och 
informationssäkerhetsberättelse. Av bifogat dokument där alla tre delarna, 
patientsäkerhet, kvalitet och informationssäkerhet, samlats i en gemensam berättelse 
framgår bland annat hur arbetet i dessa frågor bedrivits organisatoriskt med ansvar, med 
riskanalyser, egenkontroll, avvikelserapportering, samverkan och vidtagna åtgärder.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-27 
Patientsäkerhets-, kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse för elevhälsan 
Uddevalla kommun 2021  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta Patientsäkerhets-, kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse för elevhälsan i 
Uddevalla kommun 2021.  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr BUN 2022/00093 

Remiss till ungdomsfullmäktige avseende barn och 
utbildningsnämndens funktionsprogram  
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden antog 2019-05-23 § 68 ett funktionsprogram för 
Uddevalla kommuns grundskolors lokaler. Funktionsprogrammet för grundskolan 
beskriver den pedagogiska verksamhetens behov och krav vid nybyggnation. 
Programmet skall användas i byggprocesserna för att skapa likvärdighet och ökad 
effektivitet vid samverkan mellan ”processens parter” såsom skolförvaltning, 
samhällsbyggnad, arkitekt och byggföretag. Funktionsprogrammet måste vid alla 
byggnationer kompletteras med andra dokument såsom lokalprogram samt ta hänsyn till 
andra lagar och riktlinjer.  
 
Utgångspunkten i programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den 
enskilda eleven. Skolans lokaler skall ge fysiska förutsättningar för lärande, social 
interaktion, trygghet och hälsa. Programmet är uppdelat i två delar; Skolhusets kvalitéer 
och Gemensamma utrymmen.  
 
Barn och utbildningsnämndens presidium föreslog 2021-12-02 att remittera 
funktionsprogrammet till Ungdomsfullmäktige för att få deras åsikt om programmet 
inför framtida skolbyggnationer.   
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-26 
Uddevalla grundskolas funktionsprogram  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att remittera Uddevalla grundskolas funktionsprogram till Ungdomsfullmäktige 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr BUN 2022/00012 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-02-17 
Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-01-10-
2022-02-07 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen   
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr BUN 2022/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-02-17 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2022-02-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr BUN 2022/00031 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2022-02-17 
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 2022-01-10, 2022-01-17, 2022-
01-24 och 2022-01-31 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr BUN 2022/00033 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2022-02-17 
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 uttagna ur systemet ProReNata 2022-01-17, 2022-01-24 och 2022-
01-31 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller upprepad frånvaro i 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-07 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr BUN 2022/00014 

Information från förvaltningschef till barn och 
utbildningsnämnd 2022-02-17 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om 
överenskommelse gällande reglering av hyra för Norra Agneberg via kommunbidrag 
vid Barn och utbildningsnämndens övertagande av YH-utbildningarna januari 2020. 
Ekonomisk beräkning ska nu färdigställas varefter barn och utbildningsnämnden kan 
göra en hemställan till Kommunstyrelsen.  
 
Förvaltningschef informerar om dimensionering av gymnasial utbildning för bättre 
kompetensförsörjning. Information lämnas om att det finns ett stort behov av 
gymnasialt yrkesutbildade för att klara kompetensförsörjningen till välfärd och 
näringsliv och om föreslagna ändringar i skollagen för att åtgärda detta. 
Förvaltningschef redogör för fler ändringar som genomförs för att få fler utbildade till 
välfärd och näringsliv samt om uppdrag till Skolverket och till Regionerna. Information 
lämnas vidare om resurser och ikraftträdande i Skollagen. Förvaltningschef framför att 
gymnasieskolan behöver bli en angelägenhet för Uddevalla kommun och inte bara för 
barn och utbildningsnämnden. 
  
Camilla Johansson (C) framför vikten av en gemensam samsyn inom Fyrbodals 
kommunalförbund. Förvaltningschef informerar om tidigare samverkan inom 
kommunalförbundet.  
 
Förvaltningschef informerar om status för Skolverkets insats Nyanländas lärande. 
Överenskommelse för fas två är undertecknad och processledare rekryteras. Information 
lämnas även om den fackliga samverkan gällande insatsen.   
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr BUN 2022/00015 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 
2022-02-17 
Sammanfattning 
Ingen information lämnas.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

  

 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-02-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr BUN 266962 

Övriga frågor 
Sammanfattning 
Marie-Louise Ekberg (S) undrar över planerade gemensamma dagar med rektorer och 
verksamhetsledning gällande det systematiska kvalitetsarbetet samt budget.   
 
Camilla Johansson (C) informerar om dagarna och att de troligtvis genomförs under 
april. Datum meddelas så fort de är fastställda.  
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