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Förvaltningschef Staffan Lindroos  
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

  
Utses att justera Niklas Moe (M)
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-09-24 Paragrafer § 134 
                                                                               Omedelbar justering      
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Gustafsson
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Roger Ekeroos
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Niklas Moe
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden 2020-09-24
Förvaras hos Barn och utbildningsförvaltningen 
Anslaget sätts upp 2020-09-24
Anslaget tas ner 2020-10-16
  
Underskrift …………………………………………
 Pernilla Gustafsson



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 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 
Veronica Vendel (S). Beräknad tid för justering är onsdagen den 30 september 2020  
 

Yrkanden 
Veronica Vendel (S) har inte möjlighet att delta hela sammanträdet varför Niklas Moe 
(M) förslås som justerande.  
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
  
att välja Niklas Moe (M) till justerande samt  
  
att justering äger rum onsdagen den 30 september 2020 
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§ 124 Dnr BUN 2020/00013  

Information till nämnd 2020-09-24 

 
1. Resultatdialog SKA  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om upplägget för resultatdialogen, 
om hans reflektioner och iakttagelser samt om vilka framsteg som har gjorts 
under perioden och vilka förbättringsområden han ser. 
Lindroos informerar vidare om barn och utbildningsnämndens roll för en 
fungerande styrkedja i hela organisationen.  
 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om vad som har skett 
inom förskolan sedan tertialrapport för april. Förskolan har fokuserat på sitt 
systematiska kvalitetsarbete, sitt arbete med trygghet och arbetsro och 
likabehandling. Gällande måluppfyllelse och kunskapsresultat redogör Vinberg 
för förskolans språkmått och arbetet med TAKK – Tecken som Alternativ och 
Kompletterande Kommunikation. Vinberg redogör även för vad som framgick i 
tertialrapport för april 2020 jämfört med vad som framgår i tertialrapport för 
augusti 2020. 
 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om måluppfyllelsen i 
grundskolan, om utvecklingen i meritvärde för årskurs 9 under perioden 2013-
2020, om utvecklingen i behörighet till gymnasiet i åk 9 under samma period 
samt om ovanstående uppföljningar över tid. Madsen informerar vidare om 
insatser i grundskolans åtgärdsplan, om grundsärskolan och fritidshemmen samt 
om Skolinspektionens skolenkät vårterminen 2020 till elever, personal och 
vårdnadshavare och om åtgärder med anledning av skolenkäten.  
 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om gymnasieskolans 
uppföljning för tertialrapport augusti 2020. Information lämnas om elevers 
upplevda trygghet och studiero under distansundervisningen våren 2020, hur 
gymnasiets analysarbete kan förbättras samt om statistik över andelen elever 
med gymnasieexamen 2018-2020. Einarsson informerar vidare om exempel från 
rektorsenheten Estetiska programmets analysarbete och om avvikelser vid 
genomsnittlig betygspoäng samt lägst E. Information lämnas även om 
problemformuleringar, orsaker till problem, utvärdering av respektive insats 
samt om nya insatser. Einarsson avslutar med att informera om 
gymnasiesärskolan och om elevboendet Malögården.   
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson och utvecklare Madeleine 
Hansson informerar om vuxenutbildningens resultat för tertial 2 2020. Den visar 
låg måluppfyllelse inom matematik 2b och skriva inom SFI. Information lämnas 
om pågående åtgärder för att åtgärda detta.  
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Forts § 124 
 
Barn och utbildningsnämnden delas in i två grupper som var och en diskuterar 
med verksamhetscheferna och förvaltningens SKA-grupp. Efter grupp-
diskussionerna samtalar nämnden utan förvaltning varefter nämnd och 
förvaltning samlas för en uppsummering och återkoppling där grupperna 
redogör för vad som har diskuterats.  

 
Ordförande Roger Ekeroos (M) framför att nämnden önskar bjuda in rektor för 
Ramnerödsskolan till nästa nämndsammanträde för att informera om skolans 
arbete med måluppfyllelse. Eventuella uppdrag till förvaltningen ges vid nästa 
sammanträde.   
 

2. Delårsrapport T2 augusti 2020    
Controller Thomas Davidsson informerar om Barn och utbildningsnämndens 
delårsbokslut augusti 2020 med prognos 2020-12-31. Prognosavvikelse för 
helåret 2020 är 0. 
Information lämnas om ekonomiskt utfall per verksamhet, budgetavvikelse tom 
augusti samt om utfall i % av budget per augusti. Davidsson informerar vidare 
om nettokostnadsutvecklingen, lönekostnadsutvecklingen samt om 
personalkostnader. Information lämnas även om påverkbara inköp, 
interkommunal ersättning och köp av skolverksamhet. Davidsson informerar 
slutligen om volymutveckling, ekonomiska nyckeltal och om nämndens 
investeringar.   

 
3. Tillsynsrapport vårterminen 2020  

Utredare Anders Bengtsson informerar om tillsynsenhetens arbete under våren 
2020. Information lämnas om vilka huvudmän som har besökts och att de ser att 
arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är en generell brist hos besökta 
huvudmän. Bengtsson informerar vidare om enhetens arbete med ägar- och 
ledningsprövning, att förvaltningen fortfarande väntar på återkoppling från 
Förvaltningsrätten gällande Christella barnomsorgs överklagan av beslut om 
återtagande av beslut om rätt till bidrag, att Almanara pedagogisk omsorg har 
avslutat sin verksamhet samt att Ekolek har ökat antal dagbarnvårdare. 
Information lämnas även om att tre huvudmän har tagit tillbaka sina ansökningar 
om att starta verksamhet samt om vilka huvudmän som tillsynsenheten har 
besökt hitintills under hösten 2020.   
 

4. Information om gymnasielagens konsekvenser  
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om ärendet konsekvenser av 
gymnasielagen, elever som studerar med stöd av gymnasielagen. Information 
lämnas om vad som har hänt under de två år som gymnasieskolan har bedrivit 
utbildning för berörda elever, om vilka regler som gäller för att få fullfölja en 
gymnasieutbildning samt om behörighetskrav till vuxenutbildningen.  
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§ 125 Dnr BUN 2020/00014  

Information - Förvaltningschef 2020-09-24 

 
1. Lokalfrågor  
- Ljungskileprojekten  

Enhetschef Samhällsbyggnad Martin Hellström informerar om status för 
projekten förskola Hälle, förskola i Råssbyn samt Ljungskileskolan. 
 
Planarkitekt Hugo Bennhage informerar om projektet skola Skäret. Information 
lämnas om bakgrunden till projektet, vad som har hänt, hur långt man har 
kommit och vad som ska hända framöver. Information lämnas vidare om 
lokalisering, upptagningsområde och möjlig gång- och cykelvägs-
kommunikation. 

  
2. Information om arbetet med förändrad struktur inom grundskolan  

Planeringschef Anna Kern informerar om status för arbetet med förändrad 
struktur inom grundskolan. Information lämnas om antal elever med annat 
modersmål än svenska på de kommunala grundskolorna, hur skolområdena ser 
ut idag och om vilka upptagningsområden som kan vara aktuella för 
Margretegärdeskolan. Information lämnas vidare om eventuella kostnader och 
om nästa steg i utredningen.  
  

3. Förvaltningschefen informerar  
- Information om utredning gällande fördjupat samarbete mellan gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen  
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om utredningen gällande fördjupat 
samarbete mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Verksamhetscheferna 
har fått i uppdrag att kartlägga inom vilka områden samverkan kan ske och 
varför det inte görs idag. Information lämnas även om hur man kan utveckla en 
gemensam kultur mellan verksamheterna samt om exempel på synergier och 
mervärden som kan uppstå vid eventuellt fördjupat samarbete.    
 

- Information om status för försteläraruppdraget  
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om uppdraget att titta på 
förstelärarorganisationen.  
 
Planeringschef Anna Kern informerar om kvalifikationerna för att bli 
förstelärare och att förvaltningens SKA-grupp vill tydliggöra kriterierna samt 
hur förstelärarna bättre kan användas för att förbättra måluppfyllelsen.  
 

- Status rekrytering ny verksamhetschef vuxenutbildningen  
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om status för rekryteringen av ny 
verksamhetschef för vuxenutbildningen.  
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Forts. § 125 
 
4. Inspektionsärenden  

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om remiss från 
Utbildningsdepartementet gällande Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem 
och pedagogisk omsorg som kommer upp på oktobernämnden samt om två 
ärenden från Skolinspektionen som förvaltningen utreder som klagomål och om 
ett åtgärdsprogram som har överklagats till Skolväsendets överklagandenämnd.   
Bengtsson informerar vidare om beslut från Skolinspektionen gällande klagomål 
på beslut om anordnande av luciafirande, om Skolinspektionens regelbundna 
tillsyn samt om huvudförhandling med kunskapsförbundet Väst gällande 
fakturatvist 

 
5. Barnomsorgskön presenteras digitalt  
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§ 126 Dnr BUN 2020/00015  

Information - Ordförande 2020-09-24 

 
1. Ordföranden informerar  

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om höstens budgetprocess. 
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§ 127 Dnr BUN 2020/00812  

Tillsynsrapport vårterminen 2020 

Sammanfattning 
Uppdrag 
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 be-
hövas 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. 
 
Under våren 2020 har tillsynsenheten genomfört regelbunden tillsyn hos några 
huvudmän och tidigare fattade tillsynsbeslut har följts upp. Omfattande arbete har skett 
vad gäller ägar- och ledningsprövning. Av rapporten samt bilaga framgår vad som 
framkommit vid tillsynen samt den ärendehantering som skett.  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-15 samt Bilaga 
tillsynsrapport våren 2020. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna tillsynsenhetens rapport för våren 2020 i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse samt Bilaga tillsynsrapport våren 2020, daterad 2020-06-15. 
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§ 128 Dnr BUN 2020/00928  

Uddevalla gymnasieskolas preliminära utbud 2021/2022 

Sammanfattning 
Gymnasieskolan gör årligen vissa anpassningar av sitt utbud av utbildningar till 
ungdomar i Fyrbodal. Hänsyn tas till förändringar i elevvolymer och elevernas 
önskemål. Förslaget till utbud underställs nämnden för beslut innan det publiceras. Inför 
läsåret 2021/2022 bibehålls nuvarande breda utbud av nationella program utifrån att det 
bedöms anpassat för kommande läsår. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-31 
Bilaga - Uddevalla gymnasieskolas utbildningsutbud läsåret 2021-2022 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att fastställa gymnasieskolans preliminära utbud enligt förvaltningens tjänsteskrivelse 
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§ 129 Dnr BUN 2020/00929  

Val av representanter till kommunala rådet för äldre och 
kommunala rådet för personer med funktionsnedsättning  

Sammanfattning 
I riktlinjerna för kommunala rådet för äldre och kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning står det att "Representationen från kommunen utgörs av två för-
troendevalda ledamöter från respektive nämnds presidium, en från majoriteten och en 
från oppositionen. Samma ledamöter representerar sin nämnd i båda råden.”  
 
Barn och utbildningsnämndens presidium föreslår att förste vice ordförande Camilla 
Johansson (C) och andre vice ordförande Anibal Rojas Jorquera (KD) väljs som rep-
resentanter för barn och utbildningsnämnden i rubricerade råd. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-01 

Avstår från att delta i beslut 
Stefan Eliasson (SD) framför att Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i 
beslutet med motiveringen att Sverigedemokraterna, som största oppositionsparti borde 
vara representerade i råden. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att välja förste vice ordförande Camilla Johansson (C) och andre vice ordförande 
Anibal Rojas Jorquera (KD) som barn och utbildningsnämndens representanter i 
kommunala rådet för äldre och i kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning 
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§ 130 Dnr BUN 2020/00916  

Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2021 

Sammanfattning 
För barn och utbildningsnämndens ordinarie sammanträden samt dess presidium under 
2021 föreslås nedanstående sammanträdesdatum. Sammanträdet börjar kl. 08.30 och 
pågår till kl. 12.00 med information (stängd nämnd) därefter fortsätter sammanträdet kl. 
13.00 med beslutsärenden (öppen nämnd). Eventuella avvikelser framgår av kallelsen. 
  
Månad Presidium  

torsdagar kl. 09:00 
Barn och utbildningsnämnd 
torsdagar och tisdagar kl. 
08:30 

KS  
onsdagar 

Januari 7 januari 19 januari (tis) 27 januari 
Februari 4 februari 18 februari 24 februari 
Mars 11 mars 25 mars  31 mars 
April 8 april 22 april  28 april 
Maj 6 maj  20 maj 26 maj 
Juni 27 maj 11 juni (fre) 16 juni 
Juli --- --- ---
Augusti 5 augusti 17 augusti (tis)  25 augusti 
September 9 september 23 september 29 september 
Oktober 7 oktober 21 oktober 27 oktober 
November 4 november 18 november 24 november 
December 25 november  13 dec (mån) 15 december 
 
  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-08-17. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att fastställa barn och utbildningsnämndens samt presidiets sammanträdesdagar för 
2021 i enlighet med förvaltningens förslag 
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§ 131 Dnr BUN 2020/00835  

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan integration 2030, 
Uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens ordförande har på delegation beslutat att översända Plan för 
Integration 2030 på remiss för yttrande till bland andra barn och utbildningsnämnden.  
 
Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret 2019-10-30 i uppdrag att, utifrån fler-
årsplan 2020–2022, ta fram den övergripande planen Integration 2030. Arbetsmarknads-
avdelningen har i samverkan med kommunstyrelsens Arbetsmarknads- och integrations-
utskott arbetat fram ett färdigt förslag. Planen ska ena över partigränser och vara ett 
strategiskt långsiktigt dokument som ska vara vägledande i arbetet för integration och 
motverkande av segregation och hedersrelaterat våld och förtryck. Planen är uppdelad i 
områdena Boende och Trygghet, Arbete och Studier samt Demokrati som innehåller 
strategiska ställningstaganden och som talar om vad Uddevalla kommun vill uppnå 
 
En bilaga som ska uppdateras varje ny mandatperiod kommer sedan att kopplas till planen. 
Bilagan ska innehålla politiska uppdrag som talar om hur arbetet sedan ska bedrivas inom 
varje strategiskt ställningstagande, utifrån dess egna profession.  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-03 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens remiss Övergripande 
plan integration 2030 
Uddevalla kommuns Plan Integration 2030, 2020-05-20 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-06-03 § 30 
Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan integration 2030 
Delegationsbeslut Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan integration 2030 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 
Plan för Integration 2030, utan står bakom den. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr BUN 2020/00973  

Samrådsremiss från samhällsbyggnadsnämnden rörande 
detaljplan; Ljungs-Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen) 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för Ljungs-Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen).  Syftet med planförslaget är att 
möjliggöra för exploatering av bostäder inom fastigheten Ljungs-Kärr 1:8. Den 
tillkommande bebyggelsen föreslås utgöras av enfamiljsbostäder, radhus samt 
flerfamiljsbostäder. Planen föreslår att medge nya byggrätter för omkring 25 bostäder. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-09-15. 
Solstudie - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 
Beslut, inriktningsförändring - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 
mfl. 
Tjänsteskrivelse inriktningsförändring - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-
Kärr 1.8 mfl. 
Yttrande Miljö Länsstyrelsen - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 
mfl. 
Översiktskarta - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 
Illustrationsplan - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 
Plankarta - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 
Planbeskrivning - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 
Underrättelse - samrådshandlingar rörande detaljplan; Ljungs-Kärr 1.8 mfl. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Ljungs-
Kärr 1:8 mfl. (Tuvullsvägen) Uddevalla kommun översända förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15 
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr BUN 2020/00614  

Tidiga samordnade insatser - team med mobilt arbetssätt 

Sammanfattning 
Skolan och socialtjänsten lägger betydande resurser på barn och ungdomar med risk för 
att utveckla utanförskap. Både skola och socialtjänst har till uppdrag att arbeta 
kompensatoriskt, förebyggande och främjande. Det innebär en utmaning att lyckas med 
insatser inom ramen för dessa tre delar så inte mer kostnadsdrivande insatser inom 
ramen för åtgärdande insatser krävs. Nedan presenteras förslag på att utveckla 
förvaltningsövergripande arbetssätt för att lyckas med just detta.  
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-20 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna förvaltningens förslag till att utveckla och pröva arbetet med team med 
mobilt arbetssätt enligt förslag.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Omedelbar justering   

§ 134    Dnr BUN 2020/00613 

Elever som studerar med stöd av gymnasielagen  

Sammanfattning 
Riksdagen beslutade om en lagändring, som trädde i kraft 1 juli 2018, och som medger 
att elever över 18 år, under vissa förutsättningar, kan söka tillfälligt uppehållstillstånd 
(TUT) för studier – den så kallade gymnasielagen.  
 
I november 2019 hade omkring 7 500 ungdomar fått uppehållstillstånd enligt den nya 
gymnasielagen. Lagen ger ensamkommande som har fått avslag på sin asylansökan 
möjlighet att ändå stanna i Sverige om de studerar.  
 
Elever som tillhör denna grupp har studerat vid Uddevalla gymnasieskola och vissa av 
dem har blivit behöriga till fortsatta studier. Nu återstår dock en mindre elevgrupp som 
inte bedöms nå behörighet nationellt program. Frågor har uppkommit kring elevernas 
fortsatta studier. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-11 

Yrkanden 
Camilla Johansson (C): att ge i uppdrag till gymnasiet och/eller vuxenutbildningen att 
finna en lösning på fortsatt skolgång för de elever som beskrivs i informationen, utifrån 
de lagbestämmelser som finns. Uppdraget ska ske i samarbete med det befintliga IOP 
som finns med Agapes vänner.  
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) bifall till Camilla Johanssons (C) yrkande  
Niklas Moe (M) för Moderaternas ledamöter: bifall till förslaget i handlingarna.  
Anibal Rojas Jorquera (KD) bifall till Camilla Johanssons (C) yrkande  
Stefan Eliasson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: bifall till förslaget i 
handlingarna  
Bjarne Rehnberg (UP) bifall till förslaget i handlingarna  
Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: bifall till förslaget i 
handlingarna  
Majvor Abdon (UP): bifall förslaget i handlingarna  
Claes Dahlgren (L) för Liberalernas ledamöter: bifall till förslaget i handlingarna  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Johanssons (C) 
yrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget i 
handlingarna.   
  
Omröstning begärs.  
  
Följande propositionsordning godkänns. Ja-röst för förslaget i handlingarna  
Nej-röst för Camilla Johanssons (C) yrkande.  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 134 
Omröstningsresultat  
Omröstningen utfaller enligt följande. 10 ja-röster och 3 nej-röster avges vilket innebär 
att ärendet beslutas enligt förslaget i handlingarna.  
 
Ja-röst  Nej-röst 
Niklas Moe (M) Camilla Johansson (C)
Claes Dahlgren (L) Anibal Rojas Jorquera (KD)
Cecilia Sandberg (S) Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Sonny Persson (S) 
Carl-Gustaf Gustafsson (L) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Stefan Eliasson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 
Majvor Abdon (UP) 
Roger Ekeroos (M) 

 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad  

Protokollsanteckningar 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande protokollsanteckning:  
I tjänsteskrivelsen saknas det en risk och konsekvensanalys. I en tillitstyrd organisation 
är det professionen som hanterar verksamheten bäst. De bör därför få uppdraget enligt 
yrkandet. 
Politiska beslut riskerar annars att flytta kostnaderna till ett annat konto, öka dem och 
skapa mänskliga lidanden. 
Kerstin Joelsson-Wallsby (v) ledamot i BUN  
 
Vivian Fräknefjord (MP) lämnar protokollsanteckning som biläggs protokollet. 
  
Reservation 
Camilla Johansson (C), Anibal Rojas Jorquera (KD) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmånför eget förslag.   
 

 
 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 134 
 
Vid protokollet  
 
Vid protokollet  
Pernilla Gustafsson  
Nämndsekreterare  
 
 
_____________________________ 
 
Roger Ekeroos (M)   Niklas Moe (M) 
Ordförande     Justerande 
 
 
_____________________________  ___________________________ 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr BUN 2020/00981  

Barn och utbildningsnämndens resultatdialog september 2020 

Sammanfattning 
Resultatdialogen är en del i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och ska bidra 
med information och kunskap som ligger till grund för kloka beslut och insatser. 
  
Genomförandet av resultatdialoger har sitt ursprung i skollagens krav på att 
huvudmannen och enheterna ska analysera vad som påverkar och orsakar barn och 
elevers resultat och måluppfyllelse. Dialogen är också en del i kommunens ambition att 
stödja pedagoger och rektorer i deras eget utvecklingsarbete. 
  
Barn och utbildningsnämndens resultatdialog består i en introduktion från 
förvaltningschef följt av information från verksamhetscheferna. Därefter diskuterar 
förtroendevalda och tjänstemän i två grupper innan nämnden enskilt diskuterar dialogen 
utan tjänstemän för att kunna ta fram eventuella uppdrag till förvaltningen.    

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-02 
Underlag till resultatdialog 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna barn och utbildningsnämndens resultatdialog 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr BUN 2020/00231  

Samhällsbyggnadsnämndens granskningshandlingar rörande 
detaljplan Berga 2:2 mfl.  

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för Berga 2:2 mfl. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa 
mer verksamhetsmark inom planområdet. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 
Plankarta - Granskningshandling rörande detaljplan; Berga 2.2 mfl. 
Planbeskrivning - Granskningshandling rörande detaljplan; Berga 2.2 mfl. 
Underrättelse - Granskningshandling rörande detaljplan; Berga 2.2 mfl.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Berga 2:2 
mfl. Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15. 
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr BUN 2020/00012  

Anmälningsärenden 2020-09-24 

Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-08-10-
2020-09-14 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-14 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att notera informationen  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr BUN 2020/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-09-24 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-09-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr BUN 2020/00034  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-09-24 

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 2020-09-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr BUN 2020/00063  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-09-24 

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 2020-09-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-15 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor lämnas.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-09-24 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 142 Dnr BUN 2020/00023  

Delårsrapport augusti 2020 Barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Varje nämnd ska lämna en delårsrapport för augusti 2020 enligt av kommunen fastställd 
mall. Denna rapport ska innehålla en uppföljning och prognos av ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultat utifrån prioriterade områden, uppdrag och mått i nämndens 
styrkort.  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-01 
Delårsrapport augusti 2020 barn och utbildningsnämnden  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna upprättad delårsrapport för augusti 2020. 
 
 
 


