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Anslaget sätts upp 2021-06-16 
Anslaget tas ner 2021-07-08 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
Plats och tid Förvaltningschefens rum, fredagen den 11 juni kl. 10:00-15:20 
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Camilla Johansson (C), 1:e vice ordförande 

Anibal Rojas Jorquera (KD), 2:e vice ordförande, deltar på distans 

Niklas Moe (M), deltar på distans 

Claes Dahlgren (L), deltar på distans 

Veronica Vendel (S), deltar på distans 

Hampus Marcusson (S), deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V), deltar på distans 

Krzysztof Swiniarski (SD), deltar på distans 

Martin Pettersson (SD), deltar på distans 

Bjarne Rehnberg (UP), deltar på distans 

Majvor Abdon (UP), deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Ekberg (S), deltar på distans ersätter Sonny Persson (S) 

   
Ersättare Ingela Ruthner (M), deltar på distans 

Pierre Markström (C), deltar på distans 

Karin Engdahl (S), deltar på distans 

Vivian Fräknefjord (MP), deltar på distans 

Stefan Eliasson (SD), deltar på distans 

Caroline Henriksson (UP), deltar på distans 

 
Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 

Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson, deltar på distans  

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg, deltar på distans § 84, § 

85 pkt 1-2 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg, deltar på distans § 

84, § 85 pkt 1-2 

Biträdande verksamhetschef gymnasiet Susanne Anderberg, deltar på 

distans § 84, § 85 pkt 1-2 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren, deltar på distans § 85 pkt 3 

Rektor Pernilla Nielsen, deltar på distans § 85 pkt 3 

Controller Thomas Davidsson, deltar på distans § 85 pkt 4 

Utredare Anders Bengtsson, deltar på distans § 85 pkt 4 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson, deltar på distans § 85 pkt 5 

Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningens Linus Thoren, deltar på 

distans § 86 pkt 2 

Processledare samhällsbyggnadsförvaltningen Cecilia Friberg, deltar på 

distans § 86 pkt 2  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 84 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 Niklas 

Moe (M). Beräknad tid för justering är onsdagen den 16 juni 2021. 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Niklas Moe (M) till justerande samt  

  

att justering äger rum onsdagen den 16 juni 2021 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 85 Dnr BUN 2021/00013  

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-06-11 

 

1. Justering av föredragningslista 

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar att ärende 9 Upphörande av 

servicedeklarationer inom barn och utbildningsnämnden utgår från dagens 

sammanträde.  

 

2. Status Covid-19 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att läget överlag har stabilitets och 

att förvaltningen planerar att starta upp höstterminen med skolförlagd under-

visning utan anpassningar inom alla verksamheter. Förvaltningen har kontakt 

med samhällsbyggnad angående att öka ventilationen i lokaler för samtliga 

verksamheter till hösten.   

 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om läget inom 

förskolan, att personalnärvaron har ökat, om klustersmitta på en enhet och att det 

har varit en stor belastning på personal och chefer under en lång tid. 

Verksamhetschef informerar vidare om sommarverksamheten som kommer att 

hållas på Skogslyckans förskola.  

 

Tillförordnad verksamhetschef grundskola Staffan Lindroos informerar att 

personal och chefer har haft en hög arbetsbelastning under lång tid och om status 

för konstaterad smitta inom grundskolan. Lindroos informerar vidare om 

planerad fritidsverksamhet under sommaren samt om sommarskolan som 

kommer att hållas på Sommarhemsskolan.  

 

Biträdande verksamhetschef gymnasieskolan Susanne Anderberg informerar att 

två tredjedelar av eleverna har haft skolförlagd undervisning sedan den 10 maj 

och om antalet konstaterade fall av smitta bland elever och personal under de 

senaste veckorna. Anderberg informerar vidare om hur studenten genomfördes, 

om kommande sommarskola samt att Skolinspektionen kommer att granska 

gymnasiets sommarskola. 

 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om antal 

konstaterade fall av smitta sedan den 22 maj och om hur vuxenutbildningen 

kommer att starta upp höstterminen vecka 31. Wärnberg informerar vidare om 

utvärdering av distansundervisningen och hur de kan använda sig av fjärr- eller 

distansundervisning till hösten. 

 

Barn och utbildningsnämnden berömmer och tackar förvaltningen för arbetet 

under pandemin.  

 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om mängden beslut som har 

fattats under pandemin och påpekar att barnen och eleverna alltid har varit i 

fokus hos personalen.  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 85 

 

3. Lärande för hållbar utveckling och ISO 14001  

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar om lärande för hållbar utveckling 

och förvaltningens arbete med miljöledningssystemet ISO 14001. Information 

lämnas om riktlinjer för styr och ledning och en översikt av ISO 14001 ges.  

 

Lindgren informerar om rutin för lagefterlevnad på miljöområdet, om 

ansvarsfördelning och om hur uppföljning sker. En sammanfattning lämnas även 

över utvecklingsområden gällande lagefterlevnad 2020 och över resultaten efter 

den externa och den interna miljörevisionen. Information lämnas om 

avvikelserapportering, om grönt kort och om Barn och utbildnings årsplan.  

 

Lindgren informerar vidare om 2021 års externa miljörevision i september, om 

den interna revisionen 2021 samt om Uddevalla kommuns sex miljömål och de 

två miljömål som barn och utbildningsnämnden har valt att fokusera på. 

Information lämnas även om Barn och utbildningsnämndens uppdrag om 

lärande för hållbar utveckling och hur de olika verksamheterna arbetar med 

uppdraget.  

 

Camilla Johansson (C) ställer fråga gällande mål för att minska matsvinn. 

Martin Pettersson (SD) informerar att Samhällsbyggnadsnämnden arbetar med 

det målet.  

 

Rektor Pernilla Nielsen informerar om Sandersdalsskolans lokala hållbara 

utvecklingsplan, om vad som granskades i deras egenkontroll samt hur skolan 

arbetar avseende:   

• Håll skolan rent 

• Allemansrätten 

• Bilfri vecka  

 

Nilsen informerar vidare om skolans egen checklista kring introduktion för ny 

personal samt om svårigheten med att skolan saknar matsal  

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) tackar för ett bra utfört arbete.  

  

4. Uppföljning internkontrollplan 2021, Delrapport juni  

Controller Thomas Davidsson informerar att punkt 12 Mottagande av elever i 

grundsärskolan är en ny punkt i internkontrollplanen.  

Utredare Anders Bengtsson informerar om granskningen av punkten. 

Information lämnas om hur kontrollen har gjorts, vad som har kontrollerats, 

vilka avvikelser som framkommit och vilka rekommendationer Bengtsson ger 

för att minska avvikelserna.  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 85 

 

Thomas Davidsson informerar om följande punkter i internkontrollplanen:  

1 Granskning av upphandling  

4 Kontroll av bidrag till fristående verksamhet 

6 Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  

7 Barnomsorg enligt behov/skollag 

11 Systematiskt arbetsmiljöarbete – omfattande rapporteringskrav på chefer.  

 

Davidssons slutsatser är relativt låg avvikelsenivå med god kontroll och 

förbättrade resultat men att avvikelser behöver hanteras inom vissa punkter samt 

att riskkartläggning och avvikelsehantering behöver utvecklas.  

 

Förvaltningschef Staffan Lindroos framför oro från rektorernas fackförbund 

avseende rektorernas omfattande administrativa belastning och rapporterings-

krav från olika enheter.  

  

5. Rapportering av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhets-

arbete   

Dataskyddsombud Mathias Karlsson informerar om rapport om Uddevalla 

kommuns och barn och utbildningsförvaltningens informationssäkerhetsarbete 

våren 2021. Information lämnas om avvikelserapportering, om begäran om 

registerutdrag och om uppkomna personuppgiftsincidenter. Information lämnas 

vidare om pågående nanoutbildning, om översyn av styrande dokument samt om 

städdag.  

 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson informerar om Barn och utbildnings-

förvaltningens dataskyddshandläggares roll och arbete. 

 

Barn och utbildningsnämnden ställer frågor och diskuterar hantering av e-post 

och allmänna handlingar samt vad som ska diarieföras. Dataskyddsombud 

hänvisar till kommunens dokumenthanteringsplan och informerar om sida för 

dataskyddsförordningen och om process städdag på Intranätet.  

 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om konsekvenserna om e-

post och andra dokument inte tas om hand på rätt sätt.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 86 Dnr BUN 2021/00014  

Information - Förvaltningschef 2021-06-11 

 

1. Information förvaltningschef 

- Kartläggning av utbildningsskuld 2021 

Förvaltningschef Staffan Lindroos visar sammanställningar av verksamheternas 

planerade insatser under hösten 2021 för att minska utbildningsskulden och 

informerar om den adderade kostnaden för insatserna.  

 

- Erbjudande från Skolverket om stöd till verksamhetsutveckling för barn och 

elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska 

Förvaltningschef informerar om erbjudande från Skolverket avseende ett statligt 

projekt om stöd till verksamhetsutveckling för barn och elever som är nyanlända 

eller har annat modersmål än svenska. Information lämnas från uppstarts-

konferens 8 juni, om tidplanen för projektet och om ramar och beslut för 

överenskommelser.   

 

- Utfall förstelärarorganisationen  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om bakgrunden till förändringen 

av förstelärarorganisationen, om vad som pågår nu samt om fördelningen av 

förstelärartjänster inom förvaltningen och hur många tjänster som har tillsatts. 

Information lämnas vidare om avtrappning av lön för de lärare som inte 

fortsätter sin förstelärartjänst och hur stor andel de utgör.  

 

Karin Engdahl (S) ställer fråga om anledningen till antalet förstelärare som inte 

fortsätter sin tjänst. Förvaltningschef menar att resultatet inte har analyserats än 

men lämnar några möjliga orsaker.  

 

- Grundskolans ledningsorganisation 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om situationen inom grundskolans 

ledning. Information lämnas om antalet rektorer som lämnar kommunen och hur 

de tjänsterna kommer att tillsättas. Information lämnas vidare om rekryteringen 

av grundskolans två sektionschefer och om avslutningssamtal som kommer att 

hållas med samtliga chefer som slutar. 

 

- Östraboteatern 

Förvaltningschef Staffan Lindroos ger en bakgrund till Östraboteatern och 

informerar om dess ekonomi under pandemin samt att förvaltningen inte anser 

att den ingår i barn och utbildningsnämndens och gymnasieskolans kärn-

verksamhet. Förvaltningschef ställer fråga om nämnden önskar att förvaltningen 

skriver fram en hemställan till Kommunstyrelsen angående ansvarsförhållandena 

för driften av teatern. Barn och utbildningsnämnden önskar att det tas fram en 

sådan hemställan.   

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Bjarne Rehnberg (UP) anser att teatern är 

viktig för kommunen och att det är angeläget att den är kvar i kommunens regi. 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 86 
 

2. Lokalfrågor  

- Ramnerödsskolan  

Enhetschef Samhällsbyggnad Linus Theorin lämnar en lägesrapport kring 

Ramnerödsskolan. Information lämnas om uppkommen problembild, om vad 

som pågår nu, vad som kommer ske framöver samt om ungefärlig påverkan på 

projektets budget.  

 

- Hemsöprojekten    

Processledare Samhällsbyggnadsförvaltningen Cecilia Friberg visar en samlad 

tidplan, upparbetad kostnad samt hyresnivå för samtliga Hemsöprojekt.  

  

Information lämnas om följande projekt:  

• Ljungs-Hälle förskola  

• Ljungskileskolan och arbetet med framtagande av parkeringsplatser och 

trafikplan   

• Rotviksbo äldreboende 

• Råssbyns förskola som har fått ett positivt förhandsbesked. Barn och 

utbildningsnämnden behöver inkomma med en beställning för 

projektering till samhällsbyggnadsnämnden.  

• Skäret skola där svaren från samrådet gås igenom och workshop ska 

hållas med grannar, Hemsö och förtroendevalda. Barn och utbildnings-

nämnden behöver inkomma med en beställning för projektering till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

• Forshällaskolan där ett startmöte har ägt rum. Barn och utbildnings-

nämnden behöver inkomma med en beställning för projektering till 

samhällsbyggnadsnämnden.  

  

3. Inspektionsärenden  

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar att förvaltningen har skickat 

in svar i olika ärenden till myndigheter och att det inte har inkommit några nya 

ärenden. 

Bengtsson informerar vidare om ärende hos Skolinspektionen. Förvaltningschef 

informerar att förvaltningen arbetar med ärendet och att de har kontakt med 

socialförvaltningen för att få till ett samarbete i ärendet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 87 Dnr BUN 2021/00015  

Information - Ordförande 2021-06-11 

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

  

Datum Riktning Beskrivning Nummer 

2021-05-06 UPPR Verksamhetschef 

vuxenutbildningen 

beslut efter 

ordförandes 

uppdrag samt 

delegation om 

distansundervisning 

på Uddevalla 

vuxenutbildning 

2020/01114 

  

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om de senste besluten avseende 

distansundervisning och att hösten planeras att starta upp med 100 % skolförlagd 

undervisning om inte läget förändras under sommaren.  

 

- Resultat årskurs 9 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om första översynen av resultatet 

för årskurs 9 innan sommarskolan är klar.   

 

- Nämndsammanträde i augusti  

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar att nämndens sammanträde i augusti 

planeras vara i sammanträdesrum Bäve men även på Teams för de som inte kan 

vara på plats.  

 

- Tack 

Ordförande Roger Ekeroos (M) tackar nämnden för terminen och önskar alla en 

fin sommar. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) tackar för ett bra presidium och ett bra 

sammarbete.  

 

Andre vice ordförande Anibal Rojas Jorquera (KD) tackar nämnden och 

ordförande för ett härligt läsår och ett gott samarbete och önksar alla en fin 

sommar.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 88 Dnr BUN 2021/00372  

Medborgarförslag (Ungdomsförslag) om att ge ut matkort till 
elever som har distansundervisning 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har 2021-04-20 tagit emot ett medborgarförslag 

(ungdomsförslag) från en gymnasieelev om att Uddevalla kommun borde ge matkort till 

alla kommunens ungdomar som har distansundervisning för att de ska få tillbaka den 

trygghet som skolmaten ger till många skolungdomar. Matkortet skulle kunna användas 

i någon av kommunens restauranger vilket även skulle gynna dem så de kan fortsätta att 

driva sin verksamhet.  

  

Ungdomsfullmäktige har 2021-03-23 § 14 valt att stödja förslaget och Kommunfull-

mäktige har överlåtit till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Ungdomsförslag om att ge ut matkort till elever som har distansundervisning publ 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-03-23 § 14  

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-14 § 94  

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) avslag på förslaget i handlingarna samt ändringsyrkande: 

”att en ekonomisk kompensation betalas ut till vårdnadshavare eller om eleven är fyllda 

18 år till eleven själv” 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kerstin Joelsson-Wallsby 

(V) ändringsyrkande och finner barn och utbildningsnämnden bifalla förslaget i 

handlingarna.    

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget om att ge ut matkort till gymnasieelever som har 

distansundervisning.  

  

Reservation 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 89 Dnr BUN 2021/00023  

Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat delårsrapport per april 2021 för Barn och utbildnings-

nämndens verksamheter avseende uppföljning och prognos av ekonomiska och 

verksamhetsmässiga resultat. 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna upprättad delårsrapport april 2021.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 90 Dnr BUN 2021/00396  

Uppföljning internkontrollplan 2021, Delrapport juni  

Sammanfattning 

Det primära syftet med internkontroll är att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 

Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och 

tjänstemännen.  

  

I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 

och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information 

om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy, 

reglementen med mera tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller förstörelse 

av kommunens tillgångar.     

  

I juni presenteras en delrapport med ett urval av internkontrollplanens punkter för barn 

och utbildningsnämnden. Alla kontrollpunkter rapporteras årligen till nämnden i 

december.  

  

Delrapporten av uppföljningen av internkontrollplanen för 2021 tar upp följande 

punkter: 

• 1 Granskning av upphandling 

• 4 Kontroll av bidrag till fristående verksamhet  

• 6 Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  

• 7 Barnomsorg enligt behov/skollag 

• 11 Tillämpas checklista för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 

• 12 Granskning av inskrivning av elever i grundsärskola 

  

Av uppföljningen framgår att det finns avvikelser inom de kontrollerade områdena. 

Avvikelsenivån är något lägre än vid tidigare rapportering. För det mesta av det 

granskade materialet är kontrollen god. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning Internkontrollplan 2021, Delrapport juni 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna delrapporten av uppföljning av internkontrollplan 2021 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 Dnr BUN 2021/00381  

Samråd översiktsplan 2022 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till ny 

översiktsplan för Uddevalla kommun som har tagits fram, Översiktsplan för Uddevalla 

kommun 2022 (ÖP2022). 

Förslaget skickas nu ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala bolag, 

förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige samt till 

grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-05-26 

Följebrev Samråd Översiktsplan 2022 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att Barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på de samrådshandlingar 

som tagits fram rörande ny översiktsplan för Uddevalla kommun. 
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§ 92 Dnr BUN 2021/00397  

Upphörande av servicedeklarationer inom barn och 
utbildningsnämnden 

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 Dnr BUN 2021/00467  

Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens dataskydds-

ombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess informationssäkerhetsarbete. 

Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas informationssäkerhetsarbete 

med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

  

I rapport daterad 2021-05-25 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 

under perioden 2020-12-03— 2021-05-25. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 

Rapport av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete, 2021-05-25 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 
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§ 94 Dnr BUN 2021/00481  

Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg 
inom del av fastigheten Dalaberg 1:1 mfl 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 

detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 1:1. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-05-26 

Underrättelse Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del av 

fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Planbeskrivning Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del 

av fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Samrådsredogörelse Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom 

del av fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Plankarta Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del av 

fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

Översiktskarta Samrådsremiss gällande ny detaljplan för förskola Dalaberg inom del av 

fastigheten Dalaberg 1.1 mfl. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Dalaberg 

1:1 mfl, Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-

26 
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§ 95 Dnr BUN 2021/00488  

Upphörande av offentliga nämndsammanträden, Barn och 
utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har hållit offentliga nämndsammanträden från och med 

1991 till och med februari 2009, med undantag från myndighetsärenden och andra 

ärenden i vilka det förekommer uppgifter som kan vara föremål för sekretess. I juni 

2009 beslutade nämnden om stängda sammanträden för att från och med 2010-03-17 

öppna upp beslutssammanträdet igen. 

  

Barn och utbildningsnämndens sammanträden är idag stängda när nämnden får ta del av 

information från förvaltningen och öppna för allmänheten under beslutssammanträdet 

när nämnden fattar besluten. Framtaget förslag innebär att nämndsammanträdena från 

och med 2021-08-17 hålls stängda även under beslutssammanträdet.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-25 

Yrkanden 

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna  

Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna  

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Avslag på förslaget i handlingarna  

Bjarne Rehnberg (UP): Avslag på förslaget i handlingarna  

Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Ändringsyrkande att 

anmoda om direktiv från kommunstyrelsen till nämnderna med avseende på huruvida 

nämnderna bör vara öppna eller stängda  

Anibal Rojas Jorquera (KD): Bifall till Martin Pettersson (SD) ändringsyrkande.   

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Niklas Moe (M) och Camilla Johansson (C), 

bifallsyrkande, Kerstin Joelsson-Wallsby (V) och Bjarne Rehnberg (UP) 

avslagsyrkande, Martin Pettersson (SD) m.fl. och Anibal Rojas Jorquera (KD) 

ändringsyrkande och finner barn och utbildningsnämnden bifalla förslaget i 

handlingarna.   

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att barn och utbildningsnämndens sammanträden inte är offentliga från och med 2021-

08-17.  

Reservation 

Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet 

till förmån för eget yrkande  

Anibal Rojas Jorquera (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

Bjarne Rehnberg (UP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande  
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Forts § 95 

Protokollsanteckning 

Vivian Fräknefjord (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  

 

Miljöpartiet stödjer avslagsyrkandena.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr BUN 2021/00493  

Förstudierapport inför beslut om upphandling av skoltrafiken i 
Uddevalla kommun 

Sammanfattning 

Nuvarande avtal för skoltrafiken i Uddevalla kommun, som även omfattar den allmänna 

busstrafiken i Uddevalla tätort och stadstrafik, löper ut i juni 2024 och behöver därför 

handlas upp på nytt. Om kommunen vill uppdra åt Västtrafik att upphandla skoltrafiken 

behöver denna upphandling samordnas med upphandlingen av den allmänna trafiken i 

kommunen. Därför har Västtrafik bjudit in Uddevalla kommun att delta i arbetet med att 

genomföra en förstudie inför upphandling av skoltrafiken. Svar i form av beslut från 

Kommunstyrelsen ska lämnas till Västtrafik senast 1 september 2021. 

  

Förstudien för skoltrafiken i Uddevalla är en av flera förstudier som pågår inom ramen 

för Västtrafiks projekt Förstudie inför upphandling av trafik 2024, där samtliga för-

studier ska vara klara och beslutade av Västtrafiks styrgrupp till årsskiftet 2020/2021.  

  

De frågor som Västtrafik behöver få svar på från kommunen för att kunna genomföra en 

upphandling av skoltrafiken är följande: 

1. Vill kommunen att Västtrafik upphandlar skoltrafiken åt dem? 

2. Om ja, vill kommunen att skoltrafiken ska vara så kallad ’öppen’ eller ’stängd’? 

Inför behandling av ärendet i Kommunstyrelsen ges barn och utbildningsnämnden 

möjlighet att lämna synpunkter.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-25 

Förstudie inför beslut om upphandling av skoltrafiken i Uddevalla kommun 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avstå att lämna synpunkter till Kommunstyrelsen inför behandling av ärendet 

huruvida Västtrafik ska ges i uppdrag att upphandla skoltrafiken åt Uddevalla kommun 
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§ 97 Dnr BUN 2021/00012  

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-06-11 

Sammanfattning 

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-05-10-

2021-05-31 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att notera informationen  
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§ 98 Dnr BUN 2021/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-06-11 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-05-31 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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§ 99 Dnr BUN 2021/00031  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-06-11 

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 2021-05-10, 2021-05-17 och 

2021-05-24 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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§ 100 Dnr BUN 2021/00070  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-06-11 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

  

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-05-17 och 2021-05-24 

anmäls gjorda utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

till barn och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-31 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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§ 101 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor lämnas 

 

 


