
 

  
Utses att justera Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2021-02-23 Paragrafer §§ 13-31  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Gustafsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Camilla Johansson 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Kerstin Joelsson-Wallsby 
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 

Sammanträde Barn och utbildningsnämnden 2021-02-18 
Förvaras hos Barn och utbildningsförvaltningen  
Anslaget sätts upp 2021-02-23 
Anslaget tas ner 2021-03-17 
  
Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
Plats och tid Förvaltningschefens rum, torsdagen den 18 februari kl.08:30-16:45 
  
Ledamöter Camilla Johansson (C), Ordförande 

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

Niklas Moe (M) deltar på distans 

Claes Dahlgren (L) deltar på distans 

Cecilia Sandberg (S) deltar på distans 

Sonny Persson (S) deltar på distans 

Veronica Vendel (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 Ingela Ruthner (M) deltar på distans ersätter Roger Ekeroos (M) 

   
Ersättare Pierre Markström (C) deltar på distans §§ 13-14, § 15 pkt 1-4  

Carl-Gustav Gustafsson (L) deltar på distans 

Marie-Louise Ekberg (S) deltar på distans 

Hampus Marcusson (S) deltar på distans 

Vivian Fräknefjord (MP) deltar på distans §§ 15-31  

Stefan Eliasson (SD) deltar på distans § 13, § 14 pkt 1-2 

Caroline Henriksson (UP) deltar på distans 

 
Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson  

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren §§ 13-14 deltar på distans 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg §§ 13-14, § 15 pkt 1-2 

deltar på distans  

Verksamhetschef grundskola Peter Madsen §§ 13-14, § 15 pkt 1-3 deltar 

på distans  

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson §§ 13-14, § 15 pkt 1-2 

deltar på distans  

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg §§ 13-14, § 15 pkt 

1-2 deltar på distans  

Utvecklare Vuxenutbildningen Madeleine Hansson §§ 13-14 deltar på 

distans  

Enhetschef gymnasiet Susanne Anderberg §§ 13-14 deltar på distans  

Enhetschef grundskolan Charlotta Olsson §§ 13-14 deltar på distans  

Utvecklare Siren Linde förskolan §§ 13-14 deltar på distans  

Planeringschef Anna Kern §§ 13-14 deltar på distans  

Utredare Arinette Jonshamre § 15 pkt 1 

Utredare Anders Bengtsson § 19 deltar på distans 

Controller Thomas Davidsson § 15 pkt 5 deltar på distans  

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson §§ 13-14, § 15 pkt 6-7 deltar på 

distans 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 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 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V). Beräknad tid för justering är tisdagen den 23 februari 

2021 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Kerstin Joelsson-Wallsby (V) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 23 februari 2021 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
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2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr BUN 2021/00013  

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-02-18 

 

1. Justering av dagordningen  

Ordförande Camilla Johansson (C) anmäler att ärende 5 Verksamhetsberättelse 

2020 Barn och utbildningsnämnden utgår som beslutsärende från dagens 

sammanträde. 

 

2. Verksamhetsberättelse 2020 Barn och utbildning 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar tillsammans med förvaltningschef 

Staffan Lindroos, verksamhetscheferna Lena-Maria Vinberg, Peter Madsen, 

Stefan Einarsson och Björn Wärnberg samt IT-strateg Mikael Selin om barn och 

utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 2020. Information lämnas kort 

om ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat per verksamhet och om de 

stora dragen över vad som hände 2020 utifrån förvaltningens uppdrag.    

 

3. Resultatdialog SKA  

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar om upplägget för resultatdialogen 

och hur gruppdiskussionerna kommer att gå till. Barn och utbildningsnämnden 

delas in i fyra grupper tillsammans med tjänstepersoner från förvaltningen för 

gruppdiskussioner.  

 

Förvaltningsledningen presenterar sammanfattande slutsatser utifrån SKA-

rapporteringen inklusive en övergripande nulägesanalys över trygghet och 

studiero samt kunskapsresultat och de viktigaste identifierade problemen och 

orsaksanalyserna på övergripande nivå. Information lämnas även om framgångs-

faktorer i det gemensamma SKA-arbetet, om pågående åtgärder och uppföljning 

och utvärdering av dem samt om nya planerade åtgärder.  

 

Camilla Johansson (C) informerar om gruppdiskussionerna gällande förskole-

verksamheten och Caroline Henriksson (UP) tillägger att förskolans språk-

satsning är väldigt viktig.  

 

Sonny Persson (S) informerar om gruppdiskussionerna angående grundskolans 

verksamhet. Camilla Johansson (C) tillägger att det vore önskvärt att få 

rapporter över elevernas resultat tidigare under elevens skolgång. Barn och 

utbildningsnämnden diskuterar elevernas psykiska hälsa och lågaffektivt 

bemötande.  

 

Beträffande gruppdiskussionerna avseende gymnasieskolans verksamhet lyfter 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) vikten av att satsa på elever i behov av särskilt 

stöd. nämnden diskuterar gymnasieelevernas resultat samt högpresterande 

elever.  

 

Anibal Rojas Jorquera (KD) informerar om gruppdiskussionen rörande 

vuxenutbildningen och lyfter specifikt resultaten inom SFI.   



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 14 
 

4. Information om Plan integration 2030  

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren ger bakgrundsinformation till Plan integration 

2030 och om de strategiska ställningstagandena inom områdena Boende och 

trygghet, Arbete och studier samt Demokrati. Information lämnas även om  

Bilagan till planen; Politiska uppdrag, hur uppdragen ska beskrivas och 

presenteras samt hur tidplanen ser ut.   

 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr BUN 2021/00014  

Information - Förvaltningschef 2021-02-18 

 

1. Arbetsmiljörapport – tillbud och skador elever och medarbetare 

Utredare Arinette Jonshamre informerar om anmälda tillbud och skador för barn 

inom förskolan samt för elever inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasie-

skolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen samt om tillbud och skador 

för medarbetare inom ovanstående verksamheter.  

 

Arinette Jonshamre informerar vidare om barn och utbildningsförvaltningens 

styrkor och fokusområden enligt medarbetarenkäten samt om kommunens 

arbetsmiljömodell och årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om förskolans skade- 

och tillbudsrapporteringar.  

 

Camilla Johansson (C) ifrågasätter att några enheter inte har rapporterat in några 

tillbud och skador. Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om 

hur grundskolan arbetar med det.  

 

2. Status Covid-19 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om det generella läget, att 

förvaltningen återkommer nästa sammanträde med en kartläggning av effekten 

av den långvariga distansundervisningen samt om de nya restriktionerna från 

regionen och vad de kan innebära för nämndens verksamhet.   

 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg visar frånvaron för barn och 

personal inom förskolan de senaste veckorna, informerar om diskussioner på 

sociala medier, om personalens stress och oro samt om rutiner kring de nya 

restriktionerna från regionen.  

 

Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om sjukfrånvaron bland 

elever och personal inom grundsärskolan och grundskolan. Peter Madsen 

informerar vidare in distansundervisningen, om löpande kontakt med de fackliga 

organisationerna samt om inventeringen av hur pandemin har påverkat eleverna 

negativt. 

 

Verksamhetschef gymnasieskolan Stefan Einarsson informerar om läget på 

Uddevalla gymnasieskola, om förlängt beslut gällande distansundervisning för 

två tredjedelar av eleverna samt om beslut gentemot elever boende i Strömstad. 

Information lämnas vidare om tillhandahållandet och användandet av munskydd, 

om gymnasieskolans prognosticerade utbildningsskuld samt att gymnasieskolan 

och vuxenutbildningen nu kan använda det digitala verktyget Google Meet 

Breakout-rum i undervisningen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 15 
 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om läget på 

vuxenutbildningen, om förlängt beslut gällande distansundervisning för två 

tredjedelar av eleverna samt om svårigheterna för SFI-eleverna att studera på 

distans. Björn Wärnberg informerar vidare om framtida åtgärder och att 

användandet av visir och munskydd ökar i undervisningen.  

 

Vivian Fräknefjord (MP) frågar om matersättning till gymnasieelever. 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om diskussionen som pågar.   

 

3. Delrapport uppdrag Ramnerödsskolan 

Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om uppdraget som gavs 

av barn och utbildningsnämnden efter resultatdialogen i september 2020. 

 

Information lämnas om meritmedelvärdet för Uddevalla kommuns grundskolor 

de senaste 5 åren jämfört med riket samt om genomsnittligt meritvärde över tid 

från höstterminen årskurs 6 till vårterminen årskurs 9 för årskullarna 2003-2008. 

Peter Madsen informerar vidare om behörigheten till gymnasiet och meritvärde 

per enhet från höstterminen årskurs 7 till höstterminen årskurs 9 för årskull 

2005 samt om skillnaden mellan Sommarhemskolans 7-9 och Ramneröds-

skolans resultat.  

 

Peter Madsen visar även en jämförelse mellan meritvärde för årskull 2005 och 

meritvärde för årskull 2006 samt en prognos för meritmedelvärde vårterminen 

2022 för Ramnerödsskolans elever födda 2006. Information lämnas om skol-

specifika insatser för årskull 2005 på Ramnerödsskolan och på Sommarhem-

skolan 7-9 samt om ämnesspecifika insatser för årskull 2005 på Ramneröds-

skolan i matematik och svenska/SVA. 

 

Barn och utbildningsnämnden ställer frågor gällande hur insatserna påverkar 

elever som önskar höja redan bra betyg, om skolan arbetar med goda exempel 

samt om läxhjälp. Peter Madsen svarar på nämndens frågor.  

 

4. Information förvaltningschef 

- Avsiktsförklaring samverkansavtal Fyrbodal avseende verksamheterna 

gymnasieskola och vuxenutbildning  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om utgångsläget för avsikts-

förklaringen, om vilka områden det finns oenigheter kring från några kommuner 

samt hur ärendet skulle kunna drivas vidare. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) anser att förvaltningen ska arbeta vidare med 

frågan. Staffan Lindroos förklarar förutsättningarna för att arbetet ska kunna 

drivas vidare.  

 

Sonny Persson (S) anser att nämnden ska avvakta i frågan. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 15 
 

- Återrapport försteläraruppdraget  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om syftet med den nya organisa-

tionen för förstelärare och om processen för övergången till den nya organisa-

tionen som förväntas vara igång den 1 juli 2021. Det kommer då vara ett öppet 

sökförfarande till alla förstelärartjänsterna.  

 

5. Bokslut 2020 Barn och utbildningsnämnden  

Controller Thomas Davidsson informerar om barn och utbildningsnämndens 

bokslut 2020.  

 

Information lämnas om nettokostnadsutvecklingen, resultatutvecklingen per 

verksamhet, personalkostnaden samt om lönekostnadsutvecklingen.  

 

Information lämnas vidare om den interkommunala ersättningen och om fri-

stående utförare, om påverkbara inköp, budgetföljsamhet per ansvarsområde och 

om avvikelser i bokslutet.   

 

Thomas Davidsson informerar om investeringsredovisningen, om ekonomiskt 

utfall per verksamhet, om ekonomiska nyckeltal för barn och utbildnings-

nämnden samt om inkomna statsbidrag 2020.  

 

6. Inspektionsärenden 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om Förvaltningsrättens dom 

gällande Kommunfullmäktiges överklagade beslut angående gymnasieskolans 

anordnande av luciafirande, om två Skolinspektionsärenden där förvaltningen i 

det ena ska skicka in ett svar och i det andra har fått ett beslut om föreläggande. 

 

Information lämnas vidare om en ansökan via Skolinspektionen från en 

fristående grundskola att etablera sig i Uddevalla kommun. Förvaltningschef 

Staffan Lindroos informerar om ansökan och om skolan.  

 

Lise-Lotte Bengtsson informerar slutligen om Förvaltningsrättens dom gällande 

nämndens överklagade beslut om att ta tillbaka rätten till bidrag för en enskild 

pedagogisk omsorg.  

 

7. Information om beslut om fjärrundervisning 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om ny lagbestämmelse som 

möjliggör användandet av distansundervisning som särskilt stöd. Förvaltningen 

har ansökt hos Skolinspektionen att bedriva detta inom högstadieskolorna, 

särskolan och inom IM-programmen på gymnasiet.   

 

8. Barnomsorgskön – presenteras digitalt 
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§ 16 Dnr BUN 2021/00015  

Information - Ordförande 2021-02-18 

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

Camilla Johansson (C) framför att det har fattats beslut om förlängning av 

distansundervidningen för två tredjedelar av eleverina inom gymnaieskolan och 

vuxenutbildningen samt för samtliga elever i årskurs 7 och 8 på kommunens 

högstadieskolor. Barn och utbildningsnämnden har fått information om dessa 

beslut tidigare under sammaträdet.  

 

2. Avtackning av ledamot  

Camilla Johansson (C) uppmärksammar att ledamot Cecilia Sandberg (S) deltar 

på sitt sista nämndsammanträde inom barn och utbildningsnämnden efter många 

år som både ledamot och ordförande i nämnden.  

 

Camilla Johansson (C) tackar Cecilia Sandberg (S) för hennes arbete och 

engagemang och önksar henne lycka till inför framtida uppdrag.  
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§ 17 Dnr BUN 2021/00019 

Verksamhetsberättelse 2020 Barn och utbildningsnämnden  

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 
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§ 18 Dnr BUN 2021/00026  

Arbetsmiljörapport februari 2021 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska 

förvaltningarna lämna arbetsmiljörapport två gånger per år till respektive nämnd; i 

februari och i september. Bilagda arbetsmiljörapport omfattar alla verksamheter inom 

barn och utbildningsförvaltningen.      

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28 

Arbetsmiljörapport februari 2021 för Barn och utbildningsnämndens verksamheter      

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna arbetsmiljörapport februari 2021 för barn och utbildningsnämndens 

verksamheter    
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§ 19 Dnr BUN 2021/00065  

Tillsynsrapport höstterminen 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 

behövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.  

  

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 

och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 

bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 

verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

 

Under hösten 2020 har tillsynsenheten genomfört regelbunden tillsyn hos några 

huvudmän och tidigare fattade tillsynsbeslut har följts upp. Några beslut om ägar- och 

ledningsprövning har också fattats. Av rapporten samt bilaga framgår vad som 

framkommit vid tillsynen samt den ärendehantering som skett.  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-22 samt Bilaga 

tillsynsrapport hösten 2020. 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna tillsynsenhetens rapport för hösten 2020 i enlighet med förvaltningens 

tjänsteskrivelse samt Bilaga tillsynsrapport hösten 2020, daterad 2021-01-22  
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§ 20 Dnr BUN 2020/01094  

Anmälan om olägenhet/störning; buller Skansens 
förskola/Fyrens verksamhet, Pipfabriken 4 

Sammanfattning 

Samhällsbyggnadsnämnden har förelagt Barn och utbildningsnämnden att utreda hur det 

går att minska bullerpåverkan från Skansens förskola och Fyrens pedagogiska verksam-

het. Åtgärder som vidtagits av barn- och utbildningsförvaltningen bedöms av Samhälls-

byggnadsnämnden inte som tillräckliga.  

 

Utredningen visar att ljuddämpande åtgärder med planerad verksamhet inte är möjliga, 

och att förslag som i närtid förändrar verksamheten saknas, då förändringarna skulle 

påverka barn och utbildningsnämndens samhällsansvar negativt.  

 

Verksamheten fortsätter arbeta med organisationen på lång sikt. 

Beslutsunderlag 

- Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02 

- Klagomål på buller från Skansens förskola Pipfabriken 4 

- Förskoleverksamhetens svar angående Pipfabriken 4 Anmälan om olägenhet 

störning och buller 

- Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2020-11-19 § 475 Pipfabriken 4 

Anmälan om olägenhet, störning, buller 

- Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse Pipfabriken 4 Anmälan om 

olägenhet, störning, buller 

- Synpunkter inför beslut i samhällsbyggnadsnämnden angående Pipfabriken 4 

Anmälan om olägenhet, störning, buller 

- Bilaga foton 2020-10-30 Pipfabriken 4 Anmälan om olägenhet, störning, buller 

Yrkanden 

Camilla Johansson (C) för Moderaternas, Centerpartiets, Liberalernas och 

Socialdemokraternas ledamöter: Tilläggsyrkande  

”att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, 

utreda och tydliggöra ansvarsförhållanden i ärendet 

att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med samhällbyggnadsförvaltningen, 

upprätta gemensamma riktlinjer för likartade frågor inför fortsatt samarbete” 

 

Martin Petterson (SD): Ändringsyrkande att den första tilläggsattsatsen ändras till ”att 

ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, utreda 

och tydliggöra ansvarsförhållanden och möjliga åtgärder i ärendet” 

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på Camilla Johansson (C) m.fl. tilläggsyrkande mot 

Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden 

beslutar i enlighet med Martin Pettersson (SD) ändringsyrkande 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 20 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-02 och sända den som barn och 

utbildningsnämndens svar på Samhällsbyggnadsnämndens föreläggande. 

 

(Tjänsteskrivelsen kompletteras med tilläggsattsatser i protokollsutdrag) 

 

att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, 

utreda och tydliggöra ansvarsförhållanden och möjliga åtgärder i ärendet samt  

 

att ge förvaltningen i uppdrag att, tillsammans med samhällbyggnadsförvaltningen, 

upprätta gemensamma riktlinjer för likartade frågor inför fortsatt samarbete 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr BUN 2020/01274  

Remiss från Kommunfullmäktige - Motion från Martin 
Pettersson (SD) och John Alexandersson (SD) om striktare 
regler för specialkost inom skolan 

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige gällande 

striktare regler för specialkost inom skolan. Motionen påpekar vikten av att näringsrik 

mat av god kvalitét serveras i våra skolor, bland annat för att eleverna ska kunna 

prestera bra resultat. Motionen framhäver även att specialkosten innebär en merkostnad 

som idag serveras utan kravställning på uppvisande av allergiintyg eller läkarintyg. 

 

Motionen föreslår att verksamheten ska ha krav på läkarintyg för att servera specialkost, 

att vegetarisk kost ska erbjudas matgäster som alternativ till fläskkost, ritualslaktat kött 

eller blodmat samt att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av 

berikande livsmedel samt kosttillskott inte skall serveras. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-12-09 att skicka motionen på remiss till Barn och 

utbildningsnämnden och till Samhällsbyggnadsnämnden.   

 

Verksamhetscheferna för förskolan, grundskolan och gymnasiet lämnar sina synpunkter 

på motionen i barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28.   

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-28 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 324 Motion från SD om striktare 

regler för specialkost inom skolan 

Motion från SD om striktare regler för specialkost inom skolan 

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Ändringsyrkande  

”att specialkost endast skall lagas till de elever som kan uppvisa läkarintyg  

att vegetarisk kost ska erbjudas till matgäster som efterfrågar fläskfri kost och/eller 

ritualslaktat kött eller alternativ till blodmat 

att vegankost som kräver goda kunskaper och användning av berikande livsmedel samt 

kosttillskott inte skall serveras” 

Bjarne Rehnberg (UP): Bifall till Sverigedemokraternas ändringsyrkande   

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna  

Sonny Persson (S): Bifall till förslaget i handlingarna  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 

ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 

förslaget i handlingarna.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 21 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att motionen anses besvarad i och med att en arbetsgrupp redan är tillsatt där denna 

fråga ingår i utredningsuppdraget   

  

Reservation 

Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 22 Dnr BUN 2020/01191  

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2020 

Sammanfattning 

Elevhälsans medicinska insats samt delar av logopediska och psykologiska insatser 

inom elevhälsan lyder under både skollag och Hälso- och sjukvårdslag (HSL). Enligt 

patientsäkerhetslagen (PSL) ska vårdgivaren senast 1 mars varje år upprätta en patient-

säkerhetsberättelse. Det ska också upprättas kvalitetsberättelse och informations-

säkerhetsberättelse. För elevhälsan i Uddevalla kommun har vi tidigare slagit samma 

dessa tre dokument till ett gemensamt. För 2020 är informationssäkerhetsberättelsen ett 

eget separat dokument. 

 

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete leds av MLA. Kontinuerligt under året utförs 

egenkontroller och riskanalyser. Hela personalgruppen görs delaktig i arbetet. 

Ledningssystemet, som är ett viktigt dokument för kvalitet, styrning och ledning har 

reviderats under året och flera nya rutiner har tillkommit. 

Antalet avvikelser är något högre 2020 jämfört med tidigare år. En ökad medvetenhet 

kring personuppgiftsincidenter och att MLA uppmuntrar personalen till att skriva 

avvikelser är trolig orsak till ökningen snarare än att det verkligen inträffat fler 

avvikelser än vanligt.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-20 

Patientsäkerhetberättelse och kvalitetsberättelse för elevhälsan Uddevalla kommun 2020 

Informationssäkerhetsberättelse 

Bilaga 1 Hälsofrågor åk 4 lå 19-20 alla skolor sammanställt per fråga  

Bilaga 2 Hälsofrågor åk 8 lå 19-20 alla skolor sammanställt per fråga 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse för elevhälsan 2020 samt 

informationssäkerhetsberättelse antas 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 23 Dnr BUN 2020/00835  

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen om att föreslå 
politiska uppdrag som kan kopplas till Plan integration 2030 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämnden har möjlighet att ta beslut om att koppla politiska 

uppdrag till det långsiktiga strategiska dokumentet plan Integration 2030. På så sätt 

synliggörs vad nämnden vill göra för att förbättra integrationen genom att minska 

segregationen och förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Beslut om 

detta måste enligt tidplan fattas senast i mars 2021. Barn- och utbildningsförvaltningen 

föreslår därför att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på vilka 

befintliga eller nya politiska uppdrag som kan kopplas till plan Integration 2030. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Brev Plan Integration 2030 2020-12-16 

Plan Integration 2020-12-09 

Utkast bilaga politiska uppdrag 2021-2022 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde i 

mars 2021 föreslå befintliga eller nya politiska uppdrag, inom ramen för den 

prioriterade delen av styrkortet, som nämnden kan koppla till plan Integration 2030. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 24 Dnr BUN 2021/00110  

Kommunstyrelsens Internremiss - Remiss från 
Regeringskansliet om krav på kunskaper i svenska och 
samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021:2 

Sammanfattning 

Uddevalla kommun är remissinstans till Regeringskansliets SOU 2021:2 Krav på 

kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap. 

Kommunstyrelsens ordförande beslutade 2021-01-21 på delegation att sända 

Regeringskansliets remiss på internremiss till barn och utbildningsnämnden.  

 

Verksamhetschef samt utvecklare för Uddevalla vuxenutbildning har läst 

Regeringskansliets SOU 2021:2 och utarbetat ett svar på Kommunstyrelsens 

internremiss.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08 

Kommunstyrelsens Internremiss - Remiss från Regeringskansliet om krav på kunskaper 

i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap, SOU 2021.2 

Avstår från att delta i beslutet  

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) framför att hon avstår från att delta i beslutet.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att översända barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-08 som 

remissvar på Kommunstyrelsens internremiss. 

  

Protokollsanteckning 

”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet och lämnar följande protokollsanteckning: 

 

Av principiella skäl deltar vi inte i beslutet. Vi är emot krav på kunskaper i svenska och 

samhällskunskap för ett medborgarskap. Det kommer att leda till att färre får svenskt 

medborgarskap och därmed bl.a inte får rösta i ett riksdagsval. Dessutom kommer det 

att drabba lågutbildade på ett ojämlikt sätt. Det kan inte vi ställa oss bakom. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby Vänsterpartiet. Ledamot i BUN.” 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 25 Dnr BUN 2021/00111  

Kommunstyrelsens internremiss - remiss från Fyrbodal - 
Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022 

Sammanfattning 

Fyrbodals direktion beslutade den 15 februari 2018 att rekommendera medlems-

kommunerna att anta Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Barn och 

utbildningsnämnden ställde sig positiva till handlingsplanen i sitt remissvar till 

Kommunstyrelsen 2018-12-13 och arbetar sedan dess efter planen.  

   

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera 

kommunerna att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-

2022. Kommunstyrelsens ordförande har på delegation remitterat ärendet till Barn och 

utbildningsnämnden och till Socialnämnden inför beslut i Kommunstyrelsen.   

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2021-01-25 

Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8 

Sammanträdesprotokoll förbundsdirektionen 2020-12-10 § 113 och Handlingsplan för 

psykisk hälsa 2018 - 2022 

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018 – 2020 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att förslå Kommunstyrelsen att anta förslag till förlängning av Handlingsplan för 

psykisk hälsa i Västra Götaland 2018-2022 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 26 Dnr BUN 2021/00112  

Kommunstyrelsens internremis avseende Remiss från Fyrbodal 
- Samverkan för barns- och ungas hälsa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen  

Sammanfattning 

Fyrbodals kommunalförbunds direktion har den 2020-12-10 beslutat att rekommendera 

kommunerna att anta förslag till Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen i 

Uddevalla har beslutat remittera ärendet till socialnämnden och barn och utbildnings-

nämnden. Samverkan för barns och ungas hälsa kommer att ersätta det som tidigare gått 

under benämning Västbus och styr över arbetet med samordnade individuella planer, 

SIP. 

Beslutsunderlag 

- Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-25  

- Delegationsbeslut Kommunstyrelsens internremis - Fyrbodals kommunalförbunds 

remiss Samverkan för barns- och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra 

Götalands kommuner och VGR 

- Följebrev från Fyrbodal gällande Samverkan för barns-och ungas hälsa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen 

- Samverkan för barns-och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen 

Yrkande 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till Samverkan för barns-och ungas hälsa - 

överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 27 Dnr BUN 2021/00012  

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-02-18 

Sammanfattning 

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

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-01-12-

2021-02-09 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-09 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att notera informationen 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 28 Dnr BUN 2021/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-02-18 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-02-09 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-09 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 29 Dnr BUN 2021/00031  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-02-18 

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 2021-02-09 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-09 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 30 Dnr BUN 2021/00070  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-02-18 

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 2021-02-09 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-02-09 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-02-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 31 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 

 

Teknikcollege  

Sonny Persson (S) informerar om sin övriga fråga gällande teknikcollege. 

  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att avtalet är uppsagt men att diskussioner 

förs rörande hur arbetet kan fortsätta.  

 

Sonny Persson (S) önskar löpande information om hur arbetet går.  

 

 


