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Sammanträde 
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Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 23 maj kl.08:30-16:30 med 
ajournering kl. 13:31-13:38 § 67 

Roger Ekeroos (M), Ordförande 
Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) 
Glenn Patriksson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Claes Dahlgren (L) 

Ingela Ruthner (M) 
Fatima Ali Ismaiel (KD) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Hampus Marcusson (S) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Majvor Abdon (UP) 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Glenn Patriksson (S) 
Stadshuset 2019-05-28 
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Barn och utbildningsnämnden 2019-05-23 
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2019-05-28 
2019-06-19 
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Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-05-23 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Administrativ Chef Lise-Lotte Bengtsson§ 63 pkt 4-5, §§ 66-76 
Utredare Anna Hurtig § 62, § 63 pkt 1-3 
Controller Thomas Davidsson § 62, § 63 pkt 1 
Biträdande verksamhetschef förskola Ulrika Ljung§ 63 pkt 2-3 
Tillförordnad verksamhetschef grundskola Fredrik Ternander § 63 pkt 2 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson § 63 pkt 2, § 64 pkt 2 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson § 63 pkt 2 
Strateg Kommunledningskontoret Mattias Hagelberg§ 64 pkt 2 
Mark- och exploateringsing. Samhällsbyggnad Adam Gistedt § 64 pkt 2 
Enhetschef Samhällsbyggnad Martin Hellström § 64 pkt 2 
Enhetschef Samhällsbyggnad Paula Nyman § 64 pkt 2 
Utredare Ingela Haglund Hansson§ 64 pkt 2 
Förskolechef Petter Jonsson§ 64 pkt 3 
Personalföreträdare Monica Torstensson 
Personalföreträdare Eva Carlsson 
Personalföreträdare Gunnar Hermansson 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-05-23 

§ 62 Dnr BUN 266876 

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 Glenn 
Patriksson (S). Beräknad tid för justering är tisdagen den 28 maj 2019. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Glenn Patriksson (S) till justerande samt 

att justering äger rum tisdagen den 28 maj 2019 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 63 Dnr BUN 2019 /00013 

Information till nämnd 2019-05-23 

1. Delårsrapport april 2019 Barn och utbildningsnämnden 
Controller Thomas Davidsson informerar om delårsbokslut per april 2019 med 
prognos 2019. 
Information lämnas per verksamhet om det ekonomiska utfallet, prognos, 
resultat för delårsbokslut, budgetavvikelse samt om bokslut. 
Davidsson informerar vidare om nettokostnadsutveckling, lönekostnads 
utveckling och personalkostnader. 
Information lämnas även om påverkbara inköp, interkommunal ersättning, 
volymutvecklingen, ekonomiska nyckeltal samt om barn och utbildnings 
nämndens investeringar. 

Sonny Persson (S) framför att lokalsituationen påverkar elever och personal och 
önskar en ordentlig redovisning om varför det inte händer mer samt varför de 
fyra objekt som Socialdemokraterna har föreslagit ska läggas ut på entreprenad 
inte har lagts ut. 

2. Redovisning av implementeringsarbetet av SKA-modellen 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om varför den nya modellen för 
Systematiskt K valitetsArbete togs fram, vad den innebär och hur den ser ut. 
Information ges om uppdrag som har lämnats till rektorer, aktiviteter och 
utbildningsinsatser som har gjorts samt om Loop Me. 
Lindroos informerar även om implementeringsprocessen av modellen och 
problem som har uppstått i den processen. 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om vuxen 
utbildningens nya arbetssätt för SKA. Hur de kontinuerligt följer upp resultaten, 
arbetet med att ta fram resultat för verksamhetschef och enhetschef samt om 
framtagandet av huvudmått. 
Information lämnas även om hur rektor arbetar med SKA, vuxenutbildningens 
arbete med Loop Me samt om de framgångsfaktorer de ser i sitt SKA-arbete. 
Larsson visar även verksamhetschefens och rektors SKA-kort. 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om gymnasiets SKA 
arbete. 
Information lämnas om vad gymnasiet har gjort, om deras arbete med årshjulet 
och vikten av återkoppling från andra nivåer. 
Einarsson informerar om arbetet med kollegialt lärande, hur gymnasiet ska gå 
vidare i SKA-arbetet samt visar SKA-kort på verksamhetschefsnivå och på 
enhetsnivå. 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 
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Forts§ 63 

Tillförordnad verksamhetschef grundskola Fredrik Ternander informerar om 
grundskolans SKA-arbete. Ternander beskriver hur de har arbetat sedan 
december 2018 när nämnden antog den nya SKA-modellen och visar grund 
skolans SKA-kort för verksamhetschef. Ternander redogör även för hur grund 
skolan ska gå vidare i SKA-arbetet. 

Biträdande verksamhetschef förskola Ulrika Ljung informerar om förskole 
verksamhetens SKA-arbete. Ljung informerar om hur det har sett ut fram till nu, 
vilka aktiviteter som är gjorda samt visar förskolans SKA-kort för verksamhets 
chef. 
Information lämnas även om hur förskolan går vidare i sitt SKA-arbete. 

3. Redovisning av förändrad verksamhet vid Karlsbergs förskola 
Biträdande verksamhetschef förskola Ulrika Ljung informerar om bakgrunden 
till förslaget till verksamhetsförändringen på Karlsbergs förskola. Information 
lämnas om hur det ser ut på Karlsbergs förskola idag, konsekvenser av att det är 
få barn på förskolan samt vilka konsekvenserna blir om lokalerna står tomma. 

Martin Pettersson (SO) och Cecilia Sandberg (S) ställer fråga gällande barn 
omsorgskö till förskolor i centrala Uddevalla vilket Ulrika Ljung ger svar på. 
Camilla Olsson kan se nackdelar gällande personalens arbetsmiljö vid små 
enheter. 
Cecilia Sandberg framför att även barn och föräldraperspektiv behöver belysas 
vid framtida verksamhetsförändringar. 

4. Delrapport av tillsynen av Ströms Slott AB 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson och utredare Anna-Karin Persson Borg 
informerar om förvaltningens tillsyn generellt samt ger en översikt av tillsynen 
av Ströms Slott AB. 

Bengtsson informerar om lagkraven för att arbeta inom pedagogisk omsorg samt 
utbildningsnivån inom Ströms Slott AB. 
Information lämnas även om de Allmänna råden gällande kompetensutveckling 
och pedagogisk handledning och exempel på innehåll ur Ströms Slotts AB 
kompetensutveckling. 

Persson Borg informerar om tillsynsbesök vid oanmäld tillsyn, riktad tillsyn och 
regelbunden tillsyn under hösten och våren samt om kommande tillsyn. 

Bengtsson informerar om det administrativa förfarandet samt om huvudmannens 
bestämmande över föräldraavgifter 

J usterandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-05-23 

Forts§ 63 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar verksamhetsformen pedagogisk 
omsorg generellt samt huvudmannen och anser att alla barn måste få de bästa 
förutsättningarna på lika villkor. 
Cecilia Sandberg (S) vill att förvaltningen tittar på om de allmänna råden kan 
användas för att dra in bidraget till huvudmannen. 
Martin Pettersson (SD) anser att bidraget kan dras in på grund av att barnen inte 
får tillräckliga språkkunskaper som de har rätt till. 

Camilla Olsson (C) och Roger Ekeroos (M) informerar från träff med huvud 
mannen och menar att nämnden bedriver myndighetsutövning och måste ha 
lagstöd i de åtgärder som vidtas. 

5. Inspektionsärenden 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om inspektionsärende 
gällande Uddevalla gymnasieskola samt om tidningsartikel avseende tidigare 
bråk på skola. 

J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 64 Dnr BUN 2019 /00014 

Information - Förvaltningschef 2019-05-23 

1. Förvaltningschefen informerar 
Ersättning från Migrationsverket 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om Uddevalla kommuns 
ansökningar till Migrationsverket om ersättning för asylsökande elever. 
Information lämnas om bakgrunden till ärendet samt hur förvaltningen går 
vidare. 

Information från nationell arbetsgrupp SKA 
Förvaltningschef Staffan Lindroos ger en rapport från skolverkets nationella 
nätverksgrupp för styrning och ledning. Information lämnas om varför nätverket 
bildades, hur de ska arbeta och om skolverkets roll. 

Information från möte om Ungdomsfullmäktige 
Förvaltningschef Staffan Lindroos ger en rapport från möte kring ungdoms 
fullmäktige 

Martin Pettersson (SD) föreslår att partierna arbetar för att ungdomsförbunden 
engagerar sig i ungdomsfullmäktige. 

2. Lokalfrågor 
Gymnasieutredningen 

Strateg Kommunledningskontoret Mattias Hagelberg informerar om gymnasie 
utredningen som beskriver gymnasieskolans lokalbehov och vad som behöver 
åtgärdas i gymnasieskolans fem olika skolhus fram till 2027 samt mellan 2027 - 
2040. 

Information lämnas om eventuell strategisk mark vid Agneberg samt vid 
Östrabo. 

Cecilia Sandberg (S) önskar att förvaltningen tittar på hur andra kommuner har 
gjort samt undrar om man i utredningen har tagit gymnasiets samverkan beträf 
fande lokaler med vuxenutbildningen i beaktande. 

Förslag på mark till ny förskola och skola i Ljungskile 
Mark och exploateringsingenjör Adam Gistedt från Samhällsbyggnadsförvalt 
ningen informerar om fyra nya förslag på tomter i Ljungskile och Råssbyn för 
ny skola och förskola i Ljungskile. 

Utredare Ingela Haglund Hansson menar att barn och utbildningsnämnden 
föreslås besluta om förstudie för utbyggnad eller nybyggnation av Forshälla- 
s Ian vid nästa nämndssammanträde varför tomt behövs både i Ljungskile och i 

shälla eller Råssbyn. 

Utdrags bestyrkande 
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3. Visning av förskolebuss 
Förskolechef Petter Jonsson visar en av förskolebussarna utanför stadshuset. 
Jonsson informerar om bakgrunden till bussarna, verksamhetens uppstart, om de 
studiebesök som Petter Jonsson har tagit emot samt om hur väl verksamheten i 
förskolebussarna passar in i den nya läroplanen för förskolan. 

Barn och utbildningsnämnden önskar att bussarna visas upp på Ljungskiledagen 
den 15 juni och på Dalabergsdagen den 13 juni. 

4. Reflektion/Information från Skolriksdagen 
lnformationspunkten flyttas till nästa nämndsammanträde. 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt 

usterandes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 65 Dnr BUN 2019/00015 

Information - Ordförande 2019-05-23 

1. Information om YH-utbildningarnas tillhörighet 
Ingen information lämnas. 

2. Information om lokalförsörjningen 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om läget för modul vid Norrskolan. 

3. Juninämnden 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om ändrade start- och sluttider på 
juninämnden. 

4. Personuppgiftshantering 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om nytt system för schema och 
närvaro-/frånvaroregistrering och hur personuppgifterna hanteras i systemet. 

5. Nyckeltaggar till stadshuset 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar att förvaltningschef Staffan Lindroos 
och ordförande Roger Ekeroos beslutat att barn och utbildningsnämndens för 
troendevaldas nyckeltaggar ska uppdateras så de kommer in till sammanträdes 
rum på plan O och på plan 3 i stadshuset. 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 
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§ 66 Dnr BU N 2019 /00385 

Motion från Martin Pettersson (SO), Krzysztof Swiniarski (SO), 
Stefan Eliasson (SO) om jourklasser och/eller jourskola 
Sammanfattning 
Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD) och Stefan Eliasson 
(SD) har inkommit om att införa jourklasser och/eller jourskola i Uddevalla kommun 
Kommunfullmäktige har beslutat att remittera motionen till barn och utbildnings 
nämnden. 

Motionen föreslår att jourklasser och/eller jourskola införs i Uddevalla kommun dit 
"elev som inte fungerar i den reguljära skolsituationen ska kunna flyttas med omedelbar 
verkan, för en kortare eller lite längre tid" Åtgärderna syftar till att hjälpa eleven att 
komma ifrån ett destruktivt beteende så som mobbning eller kraftigt störande beteende 
samt ge möjlighet till en trygg och lugn tillvaro i skolan. 

Barn och utbildningsförvaltningen arbetar med att säkra trygghet och studiero samt med 
de elever som har problemskapande och destruktivt beteende, lokalt och på över 
gripande nivå. Exempelvis genom samverkan med externa aktörer såsom socialtjänst 
och polis samt samarbete med kringliggande kommuner och lärosäten kring vålds 
prevention och utåtagerande pojkar. 

För elever med stora behov av stödinsatser, till följd av problemskapande beteende, 
finns en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp, kallad Källan. 
Den verksamheten är en sammanslagning av tre tidigare specialstödsskolor vars mål 
grupp är elever i årskurs 4-9. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-19 
Motion från Martin Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD), Stefan Eliasson (SD) 
om jourklasser och/eller jourskola 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-03-13 § 67 - Motion från Martin 
Pettersson (SD), Krzysztof Swiniarski (SD), Stefan Eliasson (SD) om jourklasser 
och/eller jourskola 

Yrkanden 
Martin Pettersson (SD): bifall till motionen 
Camilla Olsson (C) för (M), (C), (L), (KD) och (UP) ledamöter: att attsatsen ändras från 
att avslå motionen till att anse motionen besvarad. 
Cecilia Sandberg (S): bifall till Camilla Olssons (C) med flera ändringsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Ekeroos (M) ställer proposition på Camilla Olssons (C) med flera 
ändringsyrkande mot Martin Petterssons (SD) yrkande om bifall till motionen och 
~ att barn och utbildningsnämnden beslutar enligt Camilla Olssons (C) med flera 
, ·· d-i;' gsyrkande. ~/? 

J terandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts§ 66 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anse motionen besvarad med hänvisning till att de möjligheter till åtgärder som 
motionen syftar på redan finns i Uddevalla kommun. 

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

Jus randes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 67 Dnr BUN 2019/00413 

Tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) 
gällande friyta förskolor och skolor 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden behöver fastställa riktlinjerna för friytor vid Uddevallas 
förskolor och skolor vilka är tänkta att användas som stöd vid detaljplaneläggning och 
bygglovs-prövning som är den myndighetsutövning som sker enligt PBL. Utgångs 
punkten är Boverkets allmänna råd gällande friyta förskolor och skolor. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-29 
Tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) gällande friyta förskolor och 
skolor 
Bilaga 1 Boverket gör plats för barn och unga bokversion, daterad 2015 maj. 
Bilaga 2 Malmö Riktlinjer friytor vid förskolor och skolor, 2016 aug. 
Bilaga 3 Boverkets allmänna råd (2015: 1) om friyta för lek och utevistelse vid fri tids 
hem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet, daterad 2015-02-24 
Yrkanden 
Sonny Persson (S): bifall till förslaget i handlingarna 
Martin Pettersson (SD): att den andra attsatsen ändras till "att Barn- och utbildnings 
nämnden föreslår Kommunstyrelsen att framarbeta och fastställa intern rutin som 
främjar Barn- och utbildningsnämndens ställning i frågan utevistelseytors kvalite och 
storlek". 
Sonny Persson (S): avslag på Martins Petterssons (SD) ändringsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Ekeroos (M) ställer proposition på Martin Petterssons (SD) 
ändringsyrkande av andra attsatsen mot Sonny Perssons (S) avslagsyrkande av Martin 
Petterssons (SD) ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar 
enligt Sonny Perssons (S) avslagsyrkande. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anta dokumentet "Tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) gällande 
friyta förskolor och skolor" enligt tjänsteskrivelse 2019-04-29 samt 

att barn och utbildningsnämnden äger beslutanderätten då avsteg sker avseende kvalitet 
och pedagogisk bedömningsnivå gällande friytefaktor och lekvärdesfaktor, det vill säga 
att när annan myndighet har avvikande uppfattning om tolkning av riktlinjer än barn och 
utbildningsnämnden är det barn och utbildningsnämndens tolkning som har företräde. 

1'gna1fr Utdrags bestyrkande 
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Reservation 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande reservation: 
"Barn- och utbildningsförvaltningens vilja att ytterst äga bedömnings- och beslutande 
rätten om utevistelseytors kvalite och storlek är förståelig men står i konflikt med lag 
stiftningen då Plan- och bygglagen (2010:900) 9 kap. 33 § reglerar att; Byggnadsnämnd 
ska bedöma vad som ska avses som tillräckligt stor och lämplig friyta för lek och ute 
vistelse. 
Då riksdagen beslutar om lagar finns inte den kommunala rådigheten att besluta 
annorlunda. Då Kommunstyrelsen formellt är den nämnd i kommunen som ansvarar för 
samordningen av arbetet i alla nämnder i kommunen är det därför lämpligast att Barn 
och utbildningsnämndens vilja tar sig form av att man föreslår Kommunstyrelsen att 
framarbeta och fastställa intern rutin som främjar Barn- och utbildningsnämndens 
intention." 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 13.31-13:38. Därefter återupptas sammanträdet. 

~ssigna~ Utdrags bestyrkande 
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§ 68 Dnr BUN 2019/00414 

Funktionsprogram för grundskolan i Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
De kommande åren behöver Uddevalla bygga nya grundskolor. Funktionsprogrammet 
för grundskolan beskriver den pedagogiska verksamhetens behov och krav vid 
nybyggnation. Programmet skall användas i byggprocesserna för att skapa likvärdighet 
och ökad effektivitet vid samverkan mellan "processens parter" såsom skolförvaltning, 
samhällsbyggnad, arkitekt och byggföretag. Funktionsprogrammet måste vid alla 
byggnationer kompletteras med andra dokument såsom lokalprogram samt ta hänsyn till 
andra lagar och riktlinjer. 

Utgångspunkten i programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för den 
enskilda eleven. Skolans lokaler skall ge fysiska förutsättningar för lärande, social 
interaktion, trygghet och hälsa. Programmet är uppdelat i två delar; Skolhusets kvaliteer 
och Gemensamma utrymmen. Som bilagor finns Lokalprogram för åk F-6 och Lokal 
program för åk 7-9. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-24 
Uppdaterat Funktionsprogram Uddevalla grundskola 2019 
Yrkanden 
Cecilia Sandberg (S) lämnar följande synpunkter från socialdemokraternas ledamöter: 
"Vi vill att det än tydligare skrivs kring dessa punkter 

På alla kommunens verksamheter ska det framgå på skyltar att det är Uddevalla 
kommuns verksamhet. På alla skyltar på skolorna ska kommunens logga finnas. 

Elevers arbetsmiljö 
Den fysiska arbetsmiljön beskrivs bra, lika viktigt är det att ännu mer betona 
behovet av att det erbjuds de "små lugna utrymmena" man kan utgå från att det som 
är bra för en elev med funktionshinder är bra för alla elever för planering av 
skolorna. En form av NPF säkring för att bygga så att vi säkrar trygghet och 
studiero. 

En annan punkt är toaletter samt duschar och omklädningsrum. Alla elever ska upp 
leva att de kan gå på toa i fred, utan att riskera att dörrar rycks upp eller att det hörs 
ljud i från toa- många vågar inte gå på toa under dagen och riskerar med det att 
drabbas av ohälsa. Duschar och omklädningsrum måste erbjudas så att man klä om 
ock känna sig trygga utifrån ett värdegrundsperspektiv. Värdegrunden är ÖRP, där 
för är det är viktigt att enskilda omklädningsrum finns utan att man ska ange vilket 
skäl man har för att använda det ur ett tillgänglighetsperspektiv som bygger allas 
lika värde. 

~ssigna~/ Utdrags bestyrkande 
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Mobilhotell i klassrummen. Klassrummen bör vara mobilfria. 

Kodlås på alla elevskåp för att slippa hantera borttappade nycklar." 

Ordförande Roger Ekeroos (M): tilläggsattsats: "att Socialdemokraternas synpunkter 
arbetas in i funktionsprogrammet för grundskolan i Uddevalla kommun." 
Propositionsordning 
Ordförande Roger Ekeroos (M) ställer proposition på eget tilläggsyrkande "att 
Socialdemokraternas synpunkter arbetas in i funktionsprogrammet för grundskolan i 
Uddevalla kommun" och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar enligt 
tilläggs yrkandet. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anta Funktionsprogram för grundskolan. Programmet skall användas i bygg 
processerna för att skapa likvärdighet och ökad effektivitet vid samverkan mellan 
"processens parter" vid nybyggnation av skolor samt 

att Socialdemokraternas synpunkter arbetas in i funktionsprogrammet för grundskolan i 
Uddevalla kommun. 

J usterandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-05-23 

§ 69 Dnr BUN 2019/00546 

Redovisning av förändrad verksamhet vid Karlsbergs förskola 
Sammanfattning 
Flödet inom förskoleverksamhet innebär att det frigörs många platser i augusti när 6- 
åringarna börjar förskoleklass. Därefter fylls platserna successivt, och det brukar bli 
ganska fullt vid årsskiftet. Det är således fullt nu i maj. 

Förskoleverksamhetens handläggare placerar under senvåren alla barn som önskar plats 
i augusti. Vanligtvis håller 1-3 avdelningar stängt en bra bit in på hösten, ofta fram till 
nyåret, då det blir fullt på enheterna efterhand. Karlsbergs förskola, har i augusti 18 barn 
placerade, med vad vi vet idag. Att driva en enhet med så få barn, och ändå ha öppet 
06.00-18.00 innebär stora svårigheter att hålla budget samt konsekvens i form av stora 
kval i tetssänkningar. 

Barn kan placeras och personal kan erbjudas tjänst på andra enheter. 

Verksamheten har utökat med platser på Skansens förskola 2018, och kommer att göra 
ytterligare utökning under 2020. Karlsberg kommer att finnas kvar för evakuering och 
som buffert vid platsbrist. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08 
Yrkanden 
Cecilia Sandberg (S) för Socialdemokraternas ledamöter: I första hand återremiss med 
motiveringen att en analys över varför vårdnadshavare inte väljer Karlsbergs förskola 
som förstahandsval görs och i andra hand avslag på förslaget i handlingarna. 
Martin Pettersson (SD): avslag på förslaget i handlingarna 
Camilla Olsson (C) för (M), (C), (L), (KD) och (UP) ledamöter: bifall till förslaget i 
handlingarna. 

Propositionsordning 
Ordförande Roger Ekeroos (M) ställer proposition på Cecilia Sandbergs (S) med flera 
återremissyrkande mot avgörande idag och finner barn och utbildningsnämnden besluta 
att ärendet ska avgöras idag. 
Ordförande Roger Ekeroos (M) ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna 
mot Martin Pettersson (SD) och Cecilia Sandbergs (S) med flera avslagsyrkande och 
finner barn och utbildningsnämnden besluta enligt förslaget i handlingarna. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att de barn som har en pågående placering vid Karlsbergs förskola kommer att placeras 
7t'enheter frved 2019-08-05 med förtur i enlighet med gällande regelverk 
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Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-05-23 

Forts. § 69 

att några nya erbjudanden om placeringar vid Karlsbergs förskola inte kommer att ske 
under 2019 samt 

att förnyade beslut om verksamhetens omfattning därefter kommer att ske utifrån 
kommande efterfrågan och övrig platstillgång 

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

Cecilia Sandberg (S) lämnar följande reservation för socialdemokraternas ledamöter. 
"Karlsbergs förskola behövs! 
Uddevalla växer och i takt med det efterfrågas barnomsorgsplatser, att då lägga en fullt 
fungerande förskola i malpåse är inte genomtänkt. 

Det är en centralt belägen förskola som är lätt att nå med allmänna kommunikationer är 
därför en del av centrum. Att avveckla en förskola i centrum är långt i från bra utifrån 
att kommunen arbetar med att stärka centrum. Här har kommunen ett ansvar att se till 
att verksamheter bidrar till centrumutveckling i stället för att minska sina verksamheter i 
centrumområdet. 

Tyvärr saknas det en analys av varför få föräldrar väljer denna förskola som första 
handsval, samt vilka konsekvenser det får för andra förskolor. Om det skulle innebära 
att andra förskolor får minskade förstahandsval val pga att de tar emot Karlsbergs 
barnen, så skapar man en stor oro hos föräldrarna och barnen. 

Vi behöver fler barnomsorgsplatser för att erbjuda en god arbetsmiljö för både barn och 
personal genom att erbjuda små barngrupper. Det hade varit bättre att utveckla verksam 
heten genom att tydligt profilera förskolas verksamhet och den kvalite som en mindre 
förskola kan erbjuda." 

)? if 
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Barn och utbildningsnämnden 

2019-05-23 

§ 70 Dnr BUN 2019/00411 

Medicinsk verksamhetschef barn och utbildning 
Sammanfattning 
Vårdgivare är enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) skyldiga att utse en 
namngiven person till verksamhetschef, motivera sitt beslut samt anmäla till vårdgivar 
registret hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) vem som utsetts. Då tidigare 
verksamhetschef inte längre är anställd i förvaltningen och elevhälsan går in i ny 
organisation föreslås Susann Magnusson till ny medicinsk verksamhetschef. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25 
Bilaga medicinsk verksamhetschef elevhälsa 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att Susann Magnusson utses till medicinsk verksamhetschef enligt Häls- och sjukvårds 
lagen för elevhälsan från och med 1 juli 2019 

~V 
J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
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§ 71 Dnr BUN 2019 /00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-05-23 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2019-05-13 anmäls delegations beslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna. 
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§ 72 Dnr BUN 2019/00034 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-05-23 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

Genom förteckning daterad 2019-05-13 anmäls delegations beslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna. 
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Barn och utbildningsnämnden 

2019-05-23 

§ 73 Dnr BUN 2019/00238 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2019-05-23 
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 2019-05-13 anmäls delegations beslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna. 
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§ 74 

Övriga frågor 

Dnr BUN 266962 

1. Deltagande i Motorbranschens College 
Sonny Persson (S) redogör för att han på ett programråd har fått frågan om han 
kan ingå i MBC (Mortorbranschens College) vars möten kommer att ligga i 
anslutning till programrådet för fordonsprogrammet. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att välja Sonny Persson (S) till att representera barn och utbildningsnämnden i 
Motorbranchens college 

2. Hälsning från ett av gymnasiets lokala programråd 
Sonny Persson (S) meddelar att eleverna i samband med gymnasiets lokala 
programråd har framfört att de gärna ser att politiker kommer till Östrabo yrkes. 
Det är möjligt att till exempel lägga gruppmöten på skolan om man planerar 
dessa tillsammans med verksamhetschef Stefan Einarsson. 

3. Barn och utbildningsnämndens lokalresa 
Hampus Marcusson (S) anser att kallelsen till lokalresan den 17 juni kom ut med 
kort framförhållning och att det är svårt att komma ifrån under midsommar 
veckan. 

Ordförande Roger Ekeroos (M) frågar om nämnden önskar att lokalresan flyttas 
till efter sommaren, vilket nämnden önskar. Nytt datum kommer att skickas ut. 
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Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-05-23 

§ 75 Dnr BUN 2019/00023 

Delårsrapport april, augusti 2019 Barn och utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Förvaltningen har upprättat delårsrapport per april 2019 för Barn- och utbildnings 
nämndens verksamheter avseende uppföljning och prognos av ekonomiska och 
verksamhetsmässiga resultat. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-05-10 
Delårsrapport april 2019 Barn- och utbildningsnämnden 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna upprättad delårsrapport april 2019. 

~ lf 
J l d an es signatur Utdrags bestyrkande 
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Barn och utbildningsnämnden 

2019-05-23 

§ 76 Dnr BUN 2019/00469 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2017-2019 och 2018 -2020 samt uppdrag i nämndens 
styrkort 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från kommun 
fullmäktiges flerårsplan 2017-2019 och 2018-2020 samt uppdrag från nämndens styr 
kort 2015-2018 som föreslås slutrapporteras och avslutas. Motiven är att uppdragen har 
passerat sitt slutdatum och anses slutförda eller att de är integrerade i Barn- och utbild 
ningsnämndens strategier och uppdrag i styrkort 2019-2022. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-09 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag från 
kommunfullmäktige: 

• Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2018-2020 fått i uppdrag 
att under 2018 använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans 
verksamhet för att möjliggöra höjda kunskapsresultat. 

• Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag 
att under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälso 
arbetet i grundskolan. 

• Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2017-2019 fått i uppdrag 
att under 2017 använda 10 mkr för att minska barngruppernas storlek inom för 
skolan. De barngrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras. 

att avsluta följande uppdrag i nämndens styrkort 2015-2018 då de är integrerade i 
nämndens styrkort 2019-2022: 

• Förvaltningen ska definiera/förtydliga vad attraktiv arbetsgivare 
specifikt innebär för Barn och utbildning i Uddevalla kommun. 
"Detta erbjuder vi i Uddevalla kommun". 

• Förvaltningen ska effektivisera administrativa processer/rutiner. 

• Förvaltningen ska förbättra resultatanalysen och delta i SKL:s sats 
~ ning '@nalys för förbättrade kunskapsresultat. 
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• Förvaltningen ska ingå i projektet Skolutveckling på vetenskaplig 
grund i samarbete med Chalmers. 

• Förvaltningen ska ta fram gemensamma rutiner för övergångar mellan alla 
skolor och skolformer. Särskild fokus ska läggas vid övergången mellan åk 5 
och 6 alt. åk 6 och 7. 

lf Ml 
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