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Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-04-19  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
Plats och tid Agneberg norra sal 1:11, kl.08:30-13:30 med ajourneringar kl. 09:50-

10:15, 11:50-13:00, 13:12-13:14 (§82)  
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Camilla Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Caroline Henriksson (UP), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Hampus Marcusson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Martin Pettersson (SD) 
Sonny Persson (S) 
 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Joelsson-Wallsby (V) ersätter Pierre Markström (C)  
Thomas Hesselroth (L) ersätter Carl-Gustav Gustafsson (L) 
Vivian Fräknefjord (MP) ersätter Marie-Louise Ekberg (S) 
Stefan Eliasson (SD) ersätter Krzysztof Swiniarski (SD) 
  

Ersättare Majvor Abdon (UP) 
 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos  
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson  
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg §§ 74-75 
Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg §§ 74-76  
Biträdande verksamhetschef gymnasiet Susanne Anderberg §§ 74-75  
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg §§ 74-77 
Utredare Anders Bengtsson § 79  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Processledare Samhällsbyggnad Cecilia Friberg § 80 
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson § 80 
Lokalstrateg Tony Andersson § 80 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 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 
Krzysztof Swiniarski (SD). Beräknad tid för justering är fredagen den 22 april 2022. 
 
Yrkanden 
Ordförande föreslår att Martin Pettersson (SD) väljs till justerande då Krzysztof 
Swiniarski (SD) inte är närvarande samt att tid för justering ändras till torsdagen den 21 
april.    
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
 
att välja Martin Pettersson (SD) till justerande  
 
att justering äger rum torsdagen den 21 april 2022. 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr BUN 2022/00013 

Information från verksamhetschefer till barn och 
utbildningsnämnd 2022-04-19 
Sammanfattning 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om kösituationen inom 
förskolan, om antalet barn som önskar plats under våren, antalet barn som har stått i kö 
längre tid än fyra månader samt om var det finns lediga platser. Verksamhetschef 
informerar om kösituationen i Ljungskileområdet och om anmälan från Skol-
inspektionen gällande förskoleplacering. Verksamhetschef informerar vidare att 
förskolan Diamanten och Smultronplantans förskola avvecklar sina verksamheter, att 
höstens placeringar har påbörjats, om antalet barn som börjar i grundskolan till hösten 
samt i vilka områden det finns lediga platser i augusti. Verksamhetschef informerar 
vidare om planeringen inför 2023 och de förskoleenheter som planeras att öppna då, om 
förändring av arbetet med modersmålsstöd, arbetet med Arbetsmiljöverkets förläggande 
samt om propositionen Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska. 
Avslutningsvis informerar verksamhetschef om status för Nattisverksamhetens flytt till 
Skogslyckans förskola. 
 
Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg informerar att 11 elever från Ukraina har 
mottagits på Bryggan och att arbetet med kameraövervakning på Linnéaskolan och 
Västerskolan är på gång. Barn och utbildningsnämnden ställer frågor kring och 
diskuterar den långa inköps- och handläggningstiden samt komplexiteten med kamera-
övervakning på skolor. Verksamhetschef informerar att det är skillnad på inomhus och 
utomhusövervakning samt att skolan ska ha försökt att lösa problemen med god 
dokumentation utan resultat innan ansökan om kameraövervakning kan göras. 
Information lämnas vidare att rekrytering av rektorer på Linnéaskolan, Ljungskileskolan 
4-6 och Lane-Ryr skolan pågår och att en upphandling av konsult inför skolskjuts-
upphandling är på gång.    
Verksamhetschef informerar om nuläge gällande skolstrukturen, att dialogen gällande 
Skäret skola är påbörjad och att restaureringen av Herrestadskolan fortsätter enligt plan. 
Verksamhetschef informerar om förändringar gällande enhetsindelningar inom 
grundsärskola från och med höstterminen 2022.  
Information lämnas om att antalet elever inom grundsärskolan har ökat i Uddevalla 
kommun och nationellt och Anibal Rojas Jorquera (KD) undrar hur många 
grundsärskoleelever som är mottagna som integrerade elever i den vanliga grundskolan. 
Verksamhetschef informerar om antalet och att det finns en ambition att antalet ska öka.   
 
Majvor Abdon (UP) ställer fråga om rekrytering av behöriga lärare och påpekar vikten 
av att vara ute i god tid. Verksamhetschef informerar att Uddevalla grundskola har 
relativt hög andel behöriga lärare och förvaltningschef tillägger att förvaltningen arbetar 
med att förbättra arbetsmiljön för lärare, bland annat genom att öka chefstätheten. Barn 
och utbildningsnämnden diskuterar hur man får fler obehöriga lärare att läsa upp sin 
behörighet. 
Kerstin Joelsson-Wallsby lyfter vikten av stöd till elever i behov av särskilt stöd och att 
det påverkar arbetsmiljön för övriga elever i gruppen samt för lärarna. 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 75 
 
Biträdande verksamhetschef gymnasiet Susanne Anderberg informerar om påsklov-
skolan med ca 300 elever anmälda under 1-3 dagar vilket är en del av gymnasieskolans 
kompensatoriska insatser under 2022. Information lämnas även om andra 
kompensatoriska insatser som har genomförts.  
Biträdande verksamhetschef informerar vidare om den preliminära antagningen som 
visar hur eleverna har sökt. Det är ett högt söktryck på ekonomiprogrammet, fordon- 
och transportprogrammet samt på teknikprogrammet medan programmen vård och 
omsorg samt samhällsvetenskap har ett lägre söktryck. Biträdande verksamhetschef 
lämnar en ungefärlig siffra över antalet behöriga elever. 
Biträdande verksamhetschef informerar om händelse som inträffade på Östrabo yrkes 
innan påsklovet och vilka åtgärder som händelsen har lett till. Barn och utbildnings-
nämnden diskuterar händelsen och eventuella följder. 
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om Vuxexpo som 
hålls den 20 april och som marknadsför vuxenutbildningens utbildningar. Information 
lämnas även om extra statsbidrag som har sökts för yrkesvux i kombination med SFI - 
30 platser, lärlingsvux - 10 platser och lärlingsvux i kombination med SFI - 10 platser 
Verksamhetschef informerar vidare om nya yrkesutbildningar hösten 2022; Bussförare, 
Filmarbetare, inredningssnickare, Mekaniker i kombination med SFI, Betongindustri i 
kombination med SFI, Servicepersonal hotell och restaurang i kombination med SFI 
och Hotellreceptionist. Vuxenutbildningen undersöker utbildningarna Mekaniker för 
tunga fordon, restaurangkock, chark och solpanelinstallatör där det finns brist på 
personal men även brist på elever som söker utbildningarna. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr BUN 2022/00014 

Information från förvaltningschef till barn och 
utbildningsnämnd 2022-04-19 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om 
rutiner för inrymningar. Det finns välutvecklade rutiner för utrymningar men syste-
matiska rutiner för inrymningar saknas. Kunskapsnivån varierar inom förvaltningen och 
det saknas ett gemensamt grepp i Uddevalla kommun. Frågan kommer att lyftas i 
gruppen Förvaltningsövergripande samverkan för trygghet och samhällsskydd och det 
är önskvärt att kommungemensamma rutiner samt utbildning av personal tas fram.  
Barn och utbildningsnämnden diskuterar svårigheten att hindra obehöriga att komma in 
i skollokaler.   
 
Förvaltningschef informerar vidare om avsiktsförklaring med Röda Korset tillsammans 
med socialtjänsten och Kultur och fritidsförvaltningen. Den primära målgruppen är 
elever 6-12 år och psykosociala insatserna riktar sig till barn och föräldrar.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen  

  

 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr BUN 310244 

Information om Uppdrag gällande utbildning - transportcentrum 
Sammanfattning 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar att Uddevalla kommun 
har möjlighet att bilda Västsveriges största och mest kvalitativa transportutbildning och 
om förutsättningarna för detta. Information lämnas om gymnasiets behov av att utöka 
utbildningsplatser samt åtgärda lokaler enligt lokalplanen samt att det finns en 
kompetensbrist i branschen. 
 
Information lämnas om nuläge; att gymnasiet har en av landets mest omfattande 
transportutbildningar men med undermåliga lokaler, att vuxenutbildningen har 
utbildning inom transport som idag är uppbyggd parallellt med gymnasiet och att 
effektiviseringar är möjliga.  
 
Verksamhetschef framför att nuvarande lokalförutsättningar samt storleken på 
gymnasiets körgård begränsar kraftigt och att det finns samverkansmöjligheter. 
Information lämnas vidare om användningen av simulatorer på gymnasieskolan och 
barn och utbildningsnämnden diskuterar körgårdens storlek och möjligheten att utöka 
ytan 
 
Verksamhetschef föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en lokal 
utvecklingsplan som gör det möjligt att utöka gymnasiets organisation inom transport 
samt att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ges ett utökat uppdrag att initiera 
transportutbildningarna  
 
Barn och utbildningsnämnden anser att det är angeläget att uppdraget skrivs fram. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 Dnr BUN 310065 

Information om Kompetensförsörjningsplan HÖK-21 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om kompetensförsörjningsplan HÖK-21. 
Information om bakgrunden till framtagandet av kompetensförsörjningsplanen lämnas 
samt att Uddevalla kommun saknar en övergripande kompetensutvecklingsplan. 
Fackliga representanter har inkommit med synpunkter på planen. 
 
Förvaltningschef informerar om hur planen har tagits fram och vilka professioner som 
har deltagit samt om det lokala perspektivet och den största utmaningen som 
förvaltningen ser.  
 
Information lämnas om prognosen för hur många examinerade förskolelärare och lärare 
det kommer att behövas fram till 2035, hur rekryteringsbehovet ser ut per län 2021-
2035 samt antal pensionsavgångar som prognostiseras de närmaste 10 åren.  
 
Information lämnas vidare om annan rörlighet av personal under 2021 och Caroline 
Henriksson frågar hur siffran för tidig pension såg ut innan pandemin. Förvaltningschef 
får återkomma med uppgifter om detta.  
 
Information lämnas om förvaltningens utvecklingsområden och att lärare på grund av 
stundande lärarbrist kommer behöva fokusera sin tid på undervisning av elever. Lärarna 
behöver då avlastas från andra administrativa uppgifter. 
 
Information lämnas vidare om förtroendearbetstid, kompetensutveckling, och vikten av 
att förbättra arbetsmiljön för lärare.   
  
Barn och utbildningsnämnden diskuterar lärarassistenter och tvålärarsystem. 
 
Förvaltningschef påpekar att förvaltningen inte är enig med facken gällande var 
någonstans man ska förhandla om tjänstefördelningen, vilket kommer att prövas av 
parterna centralt.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr BUN 2022/00028 

Aktuella inspektionsärenden 2022-04-19 
Sammanfattning 
Utredare Anders Bengtsson informerar om pågående skolinspektionsärenden angående 
förskoleplacering inom fyra månader, Sandersdalsskolan och Källdalsskolans 
grundsärskola.   
 
Information lämnas även om inkomna överklagningar gällande skolplacering till läsåret 
2022-2023 och var i processen dessa är.   
 
Utredare informerar att förskolan Diamanten med huvudmannen Svenska kyrkan 
Uddevalla pastorat och Smultronplantans förskola avvecklar sina verksamheter den 30 
juni 2022 respektive den 30 juli 2022. Huvudmännens tillstånd att bedriva förskola i 
Uddevalla kommun upphör samma dag som verksamheterna avvecklas.  
 
Camilla Johansson (C) önskar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att titta över 
skolplaceringsprocessen och det beslut som togs 2015 avseende detta. 
Utredare Anders Bengtsson informerar att Grundskolekontoret tittar över processen.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31 
Lista över aktuella inspektionsärenden  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.  
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Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 Dnr BUN 2022/00016 

Information om lokalfrågor 2022-04-19 
Sammanfattning 

1. Status Hemsöprojekt  
 
Ljungs-Hälle Förskola  
Processledare samhällsbyggnadsförvaltningen Cecilia Friberg informerar om projektet 
Ljungs-Hälle. Grunden är satt och projektet flyter på enligt plan. Information kommer 
att lämnas till de närmsta grannarna under morgondagen. 
 
Ljungskileskolan 
Processledare informerar om beslut om återremiss i kommunfullmäktige och att 
dialogmöte med föräldrar och barn angående den interiöra och exteriöra skolmiljön och 
trafiken på Hälle Lider ska hållas samt att trafikutredning ska färdigställas.  
Stefan Eliasson (SD) påpekar att det är viktigt att processledaren får ett tydligt uppdrag 
över vad som ska göras. Roger Ekeroos (M) menar att tydliga direktiv kommer när 
protokollet från Kommunfullmäktige är justerat. Camilla Johansson (C) informerar att 
majoriteten har haft ett möte efter kommunfullmäktiges sammanträde där ärendet har 
diskuterats.   
  
Vivian Fräknefjord (MP) frågar om det i tidigt skede funnits diskussioner om alternativa 
platser för Ljungskileskolan. Lokalstrateg Tony Andersson informerar att nämnden 
tittade på några alternativa platser som senare avfärdades och att nämnden landade i att 
den bästa placeringen är där skolan är idag.   
 
Råssbyns förskola  
Processledare informerar att skisser på förskolan, både interiört och exteriört har börjat 
tas fram samt att en bussficka till förskolebussen kommer att finnas. Processledare 
informerar att marken som förskolan kommer att ligga på heter Forshälla-Strand.  
 
Skäret skola 
Processledare visar bilder över möjlig placering av skolbyggnad och idrottshall för att 
de ska smälta in i omgivningen på bästa sätt. Information om trafik och gestaltning 
kommer att lämnas till grannar under nästa vecka samt möte med vägsamfällighets-
föreningen kommer att hållas. Avtalen för skolan planeras att vara klara till 
Kommunstyrelsen i augusti.  
 
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson informerar att skolhuset planeras vara i tre plan med 
en öppen central del samt att bibliotek på mellanplan kommer ha stora fönsterpartier 
med utsikt över Uddevallabron och åt skogen. Ritningsförslaget är ute för synpunkter 
hos de fackliga förbunden och svar väntas den 22 april.   
 
Rotviksbro äldreboende och hemtjänst  
Processledare visar ritning över äldreboendet och informerar om försäljning av 
kommunal mark, om tillbyggnad och utökning av platser.  
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2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 80 
 
Forshällaskolan 
Processledare informerar att projektet Forshällaskolan ligger hos lokalförsörjnings-
teamet och att processledare inväntar beslut om ändamål för lokalen. 
 

2. Status Herrestadsskolan  
Lokalstrateg Tony Andersson informerar om arbetet med att förbereda nuvarande 
Herrestadsskolan inför verksamhet hösten 2022. Information lämnas om att 
restaureringen kommer att göras i två etapper, om de byggnader som ska rivas och 
ritning över byggnader som rustas upp visas. Verksamheten startar enlig plan.  
 
Lokalstrateg informerar om tidigare trafikproblem vid skolan och om de åtgärder som 
görs för att motverka framtida trafikproblem. Information lämnas vidare att kostnaden 
för projektet har ökat på grund av att högre byggkostnader och att ytterligare åtgärder 
behöver göras. Kostnaden för projektet behöver skrivas fram.  
 
Information lämnas om att grundskolan önskar ändra namnet på skolan till Kisslebergs-
skolan, att skolan rymmer 250 elever med en möjlig utökning av lokalerna till 350 
elever samt om de ökade byggpriserna.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar de ökade kostnaderna och svårigheten att 
förutspå vad ett projekt kommer att kosta i förstudien.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.   
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Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 
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§ 81 Dnr BUN 310069 

Information från Arbetsmarknadsavdelningen 
 
Informationspunkten utgår från dagens sammanträde.  
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Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 
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§ 82 Dnr BUN 2022/00178 

Remiss från Skolinspektionen 2022-937, Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB ansökan om godkännande som huvudman för 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
yrkesgymnasiet Ale i Ale kommun fr.o.m. läsåret 2023/2024 
Sammanfattning 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
i Ale i Ale kommun från och med läsåret 2023-2024. Utökningen består av totalt 18 
elevplats i fullt utbyggd verksamhet inom programmet vård och omsorg.   
 
Barn och utbildningsnämnden får nu möjlighet att yttra sig över om utökningen av de 
sökta utbildningarna medför påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av kommunen.  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB ansökan om godkännande som huvudman för utökning 
av en befintlig fristående gymnasieskola 
Yrkanden 
Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Ändringsyrkande att inte 
yttra oss i ärendet. 
Sonny Persson (S): Bifall till förslaget i handlingarna  
Anibal Rojas Jorquera (KD): Ändringsyrkande att vi avstår från att yttra oss 
Camilla Johansson (C). Bifall till förslaget i handlingarna  
Caroline Henriksson (UP): Bifall till förslaget i handlingarna  
Thomas Hesselroth (L): Bifall till förslaget i handlingarna  
Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Sonny Persson (S) m. fl. Bifall till förslaget i 
handlingarna mot Martin Petterson (SD) m, fl. ändringsyrkande att inte yttra oss i 
ärendet och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget i 
handlingarna.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program 
 
Deltar ej i beslut  
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) avstår från att delta i beslutet.  
Protokollsanteckning 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Jag avstår från att delta i besluten pga att jag inte står bakom remissvaret.” 
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Forts § 82  
  
Reservation  
Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas ledamöter följande skriftliga 
reservation:  
”Av respekt för den lokala demokratin väljer vi att inte yttra oss i ärendet” 
  
Anibal Rojas Jorquera (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
Ajournering  
Caroline Henriksson (UP) begär ajournering som verkställs mellan 13:12-13:14. 
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§ 83 Dnr BUN 2022/00180 

Remiss från Skolinspektionen 2022-935, Lärlingsgymnasiet i 
Sverige AB ansökan om godkännande som huvudman för 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid 
yrkesgymnasiet Munkedal i Munkedals kommun fr.o.m. läsåret 
2023/2024 
Sammanfattning 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet 
i Munkedal i Munkedals kommun från och med läsåret 2023-2024. Utökningen består 
av programmen vård och omsorg samt Barn- och fritid, inriktning pedagogisk och 
socialt arbete.    
 
Barn och utbildningsnämnden får nu möjlighet att yttra sig över om utökningen av de 
sökta utbildningarna medför påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som 
anordnas av kommunen.  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-03 
Lärlingsgymnasiet i Sverige AB ansökan om godkännande som huvudman för utökning 
av en befintlig fristående gymnasieskola 
Yrkanden 
Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Ändringsyrkande att inte 
yttra oss i ärendet. 
Sonny Persson (S): Bifall till förslaget i handlingarna  
Anibal Rojas Jorquera (KD): Ändringsyrkande att vi avstår från att yttra oss 
Camilla Johansson (C). Bifall till förslaget i handlingarna  
Caroline Henriksson (UP): Bifall till förslaget i handlingarna  
Thomas Hesselroth (L): Bifall till förslaget i handlingarna  
Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Sonny Persson (S) m. fl. Bifall till förslaget i 
handlingarna mot Martin Petterson (SD) m, fl. ändringsyrkande att inte yttra oss i 
ärendet och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget i 
handlingarna.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program 
 
Deltar ej i beslut  
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) avstår från att delta i beslutet. 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Fors § 83 
Protokollsanteckning 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Jag avstår från att delta i besluten pga att jag inte står bakom remissvaret.”  
 
Reservation  
Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas ledamöter följande skriftliga 
reservation:  
”Av respekt för den lokala demokratin väljer vi att inte yttra oss i ärendet” 
  
Anibal Rojas Jorquera (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 Dnr BUN 2022/00353 

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.”  
 
Från och med den 1 april 2022 besitts posten som andre vice ordförande av Caroline 
Henriksson (UP) varför nytt beslut om barn och utbildningsnämndens representanter till 
de kommunala råden för äldre och kommunala rådet för personer med 
funktionsnedsättning behöver fattas.   
 
Barn och utbildningsnämndens presidium föreslår att förste vice ordförande Camilla 
Johansson (C) fortsätter att representera nämnden och att andre vice ordförande 
Caroline Henriksson (UP) väljs som nämndens andra representanter i rubricerade råd. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-30 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att välja förste vice ordförande Camilla Johansson (C) och andre vice ordförande 
Caroline Henriksson (UP) som barn och utbildningsnämndens representanter i 
kommunala rådet för äldre och i kommunala rådet för personer med funktions-
nedsättning 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr BUN 2022/00354 

Beslut om namn på ny förskola på Dalaberg   
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 
respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 
namnfrågor. I samband med att ny förskola planeras uppföras på fastigheten Dalaberg 
1:1 behöver barn och utbildningsnämnden namnge den nya förskolelokalen.    
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 
och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 
kommunstyrelsen 2015-03-25     
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att namnge ny förskolelokal på fastigheten Dalaberg 1:1 till ”Myråsens förskola”.      
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 Dnr BUN 2022/00355 

Beslut om ändring av namn på Herrestadsskolan 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 
respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 
namnfrågor. I samband med att det från och med läsåret 2022/2023 inrättas en ny F-6 
enhet vid tidigare Herrestadsskolan förslås en namnändring av grundskolan.   
   
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-30 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 
och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 
kommunstyrelsen 2015-03-25     
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att namnet på tidigare grundskolelokal Herrestadsskolan ändras till 
”Kisslebergsskolan”.    

  

 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr BUN 2022/00372 

Förändrade enhetsindelningar inom grundsärskola från och 
med höstterminen 2022  
Sammanfattning 
Antalet mottagna elever i grundsärskolan ökar och för att organisera för en verksamhet 
som möter elevernas behov, både vad gäller utbildningens innehåll och lokaler, sker en 
översyn av lokalsituationen.  
 
Elever vid Forshällaskolan behöver hänvisas till Sommarhemsskolan inför år 7, och inte 
till Linnéaskolan som sker idag, för att evakueringen av verksamheten inför byggna-
tionen av nya Ljungskileskolan ska kunna ske enligt plan. Detta innebär att lokaler 
behöver frigöras vid Sommarhemsskolan för ett ökat antal elever.  
 
Samtidigt sker lokalmässiga förändringar inom grundskolan vilket friställer lokaler vid 
Norgårdenskolan. Detta innebär att elever kan flyttas från Sommarhemsskolans grund-
sär till Norgårdenskolan. Även elever i år 6 kommer att flyttas från Källdalsskolans 
grundsärenhet till Norgårdenskolan för att skapa ytterligare utrymme på Källdalsskolan.   
 
Förändringar behöver därför göras vad gäller enhetsindelningen vid grundsärskolan 
inför höstterminen 2022.     
 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att Sommarhemmet grundsär upphör inför läsåret 2022/2023  
 
att Norgårdenskolan grundsär 6-9 inrättas inför läsåret 2022/2023 samt  
 
att Källdal grundsär 1-6 ändras till att istället bli Källdal grundsär 1-5 inför läsåret 
2022/2023 
  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr BUN 2022/00012 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-04-19 
Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-03-14-
2022-04-08 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-08 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr BUN 2022/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-04-19 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2022-04-08 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-08 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr BUN 2022/00031 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2022-04-19 
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 2022-03-07, 2022-03-14, 2022-
03-21, 2022-03-28 och 2022-04-04 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och 
elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling.  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-08 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr BUN 2022/00033 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2022-04-19 
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 2022-03-07, 2022-03-14 och 2022-
03-21, 2022-03-28 och 2022-04-04 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig 
eller upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-08 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 92 Dnr BUN 2022/00015 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 
2022-04-19 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämndens ordförande informerar om kommande nämnddagar 20-
21 april samt om nämndens SKA-dag den 12 maj tillsammans med förvaltningens 
chefer på Östrabo yrkes.  
 
Anibal Rojas Jorquera (KD) undrar hur ordförande och presidiet tänker kring de 
dialogmöten som ska hållas angående Ljungskileskolan. Ordförande informerar att 
nämnden och förvaltningen arbetar med detta och kommer att återkomma till nämnden i 
frågan. 
 
Camilla Johansson (C) informerar om stordialog gällande överenskommelse om 
samverkan mellan Uddevalla kommun och den idéburna sektorn och uppmanar de 
politiker som kan delta att anmäla sig till dialogen. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna informationen  

 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-04-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Dnr BUN 266962 

Övriga frågor 
Sammanfattning 
Inga övriga frågor anmäls. 
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