
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, fredagen den 14 juni kl.10:00-15:51 

Roger Ekeroos (M), Ordförande 
Camilla Olsson (C), 1:e vice ordförande§ 77, § 78 pkt 1-6 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Pierre Markström (C) 
Claes Dahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) § 78 pkt 3-8, §§ 79-91 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Ingela Ruthner (M) ersätter Niklas Moe (M) 
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Anibal Rojas Jorquera (KD) § 77, § 78 
pkt 1-2 
Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Glenn Patriksson (S) 
Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Camilla Olsson (C) § 78 pkt 7-8, §§ 
79-91 

Carl-Gustav Gustafsson (L) § 77, § 78 pkt 1-6 
Fatima Ali Ismaiel (KD) § 78 pkt 3-8, §§ 79-91 
Hampus Marcusson (S) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Bjarne Rehnberg (UP) 
2019-06-2/ 5" 

7.~ .. h.'0.b.?-s..~ .. 
Pe · Gustafsson 

Paragrafer 

Underskrift justerande 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2019-06-14 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2019-06-2,f 5' 
2019-07-1.lf 1- 

0'~ .. fl.'()_4.s. ~. 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Övriga 

Majvor Abdon (UP) 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Enhetschef grundskola Helena Kleveros § 77, § 78 pkt 1-2 
Handläggare grundskolan Christel Bjurström § 77, § 78 pkt 1-2 
Utredare grundskolan Pernilla Isaksson§ 77, § 78 pkt 1-2 
Controller Thomas Davidsson § 78 pkt 3 
Utredare Ingela Haglund Hansson§ 78 pkt 4-6 
Utredare Arinette Jonshamre § 78 pkt 4-6 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Susann Magnusson§ 78 
pkt 8 
Enhetschef barn och elevhälsan Mathias Lindh § 78 pkt 8 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, fredagen den 14 juni kl. 13 :20 

Roger Ekeroos (M), Ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Pierre Markström (C) 
Claes Oahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KO) 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Krzysztof Swiniarski (SO) 
Martin Pettersson (SO) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Ingela Ruthner (M) ersätter Niklas Moe (M) 
Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Glenn Patriksson (S) 
Karl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Camilla Olsson (C) 1 :e vice 
ordförande 

Ersättare Fatima Ali Ismaiel (KO) 
Hampus Marcusson (S) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SO) 
Majvor Abdon (UP) 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare .?.~~~ ... .t1.~h{??~ 
er ill Gu fsson 

Paragrafer §§ 84-85 
Omedelbar justering 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2019-06-14 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2019-06-14 
2019-07-08 

'.P0~ fr,0~r.~~ 
Pernilla Gustafsson 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 77 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 Bjame 
Rehnberg (UP). Beräknad tid för justering är måndagen den 24 juni 2019. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Bjame Rehnberg (UP) till justerande samt 

att justering äger rum måndagen den 24 juni 2019 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 78 Dnr BUN 2019/00013 

Information till nämnd 2019-06-14 

1. Justering av föredragningslistan 
Ordförande Roger Ekeroos (M) justerar föredragningslistan genom att lyfta ur 
ärende 13 "Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2019-06-14" samt med 
delar att socialdemokraterna har anmält två övriga frågor till sammanträdet. 

2. Information om skolplacering inför läsåret 2019/2020 
Enhetschef grundskolan Helena Kleveros, handläggare Christel Bjurström och 
utredare Pernilla Isaksson informerar om skolplaceringsprocessen inför läsåret 
2019/2020. Information lämnas om antalet elever som har hanterats, hur arbets 
året har sett ut samt hur arbetet med skolornas upptagningsområden går till. 
Kleveros informerar även om andelen tillgodosedda önskemål i antagningen till 
förskoleklass och till åk 7, vilka skolor, både kommunala och fristående, som 
eleverna söker sig till samt vilka skolor eleverna söker sig ifrån. 
Information lämnas även om synpunkter som inkommit från vårdnadshavare, 
vilka skolor som har det mest trångt samt hur processen ser ut när elever flyttar 
in till kommunen och hur den påverkas av grundskolornas platsbrist. 

Cecilia Sandberg (S) efterfrågar en karta över skolornas upptagningsområden 
och önskar mer kunskap om skolsegregationen, vilka elever det är som byter 
skola. 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar skolsegregation samt problematiken 
med platsbristen i skolorna. 

3. Information om internkontrollrapport 2019 - deluppföljning 
Controller Thomas Davidsson ger en deluppföljning av interkontrollrapporten 
2019 och informerar om granskningen av följande internkontrollpunkter: 
1 - Granskning av upphandling - avvikelser har hittats 
2 - A vdragsförbudet - avvikelserna har minskat 
4 - Kontroll av bidrag till fristående verksamhet - inga avvikelser funna 
6 - Utdrag ur belastningsregistret vid anställning - inga avvikelser har hittats hos 
förskolan men hos övriga verksamheter, dock något färre än förra året. 
7 - Barnomsorg enligt behov/skollag- avvikelserna har minskat 
9 - Elevers resultatutveckling - Davidsson informerar om identifierade problem 
områden i det systematiska kvalitetsarbetet samt om den nya modellen för SKA 
arbetet och aktiviteter under implementeringsperioden. 
13 - Lönetillägg - Kostnaden för lönetillägg och andel personal som beviljats 
lönetillägg har minskat. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Forts§ 78 

Barn och utbildningsnämnden berömmer förvaltningens arbete med intern 
kontrollen men framhäver att det måste vara nolltolerans på punkten 6 - Utdrag 
ur belastningsregistret vid anställning och att nämnden inte är nöjd förrän av 
vikelserna är helt borta. 
Carl-Gustaf Gustafsson (L) föreslår att utdrag ur belastningsregistret komplett 
eras med ett vandelsprövningsintyg vid anställning. 

Roger Ekeroos (M) önskar att nämnden får information om LoopMe under 
hösten. 

4. Information om befolkningsprognosen 
Utredare Ingela Haglund Hansson informerar om befolkningsutvecklingen för 
1-18 åringar 2019-2028. Haglund Hansson redogör områdesvis för utveck 
lingen bland 1-5 åringar, elever i årskurs F-6, elever i årskurs 7-9 samt för gym 
nasieelever 2019-2028. 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar vikten av att komma igång med 
processen för en ny Centrumskola. 

5. Information om Beställning av förstudie gällande utbyggnad av Forshälla 
skolan inkl fritidshem alternativt en ny skola för åk F-6 
Utredare Ingela Haglund Hansson informerar om Forshällaskolans lokalbehov. 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar utökning av grundskoleplatser i Fors 
hälla och i Ljungskile. 

6. Information om Beställning av förstudie gällande ombyggnad av Äsperöds 
skolan åk F-6 inkl fritidshem samt Källan åk 4-9 
Utredare Ingela Haglund Hansson informerar om Äsperödskolans lokalbehov. 

Cecilia Sandberg (S) anser att byggnation av skolor inte bara är en fråga för barn 
och utbildningsnämnden utan en kommunfråga som påverkar hela kommunen. 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar trögheten i byggprocesserna. 

7. Inspektionsärenden 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar att det inte inkommit något 
nytt inspektionsärende sedan senast nämndsammanträde samt att förvaltningen 
har kompletterat ett tidigare ärende till Skolinspektionen. 
Bengtsson informerar att grundskolan har inarbetade rutiner för att hitta elever 
som inte kommer till skolan samt hur rutinerna ser ut och vad anledningarna kan 
vara till att några elever går i skola utomlands. 
Bengtsson redogör även för att det är olika lagstiftning som gäller när en elev 
placeras vid en skolenhet inför läsårsstart och när en elev flyttar in till kom 
munen och placeras vid en skolenhet under pågående läsår. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Forts§ 78 

8. Utbildningspass -Barn- och elevhälsan 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Susann Magnusson informerar 
om skollagens paragrafer gällande elevhälsa, elevhälsans uppdrag och om elev 
hälsans nya organisation. 

Magnusson informerar vidare om personalens upplevelser om sin arbets 
situation, om hälso- och sjukvårdslagen, att barn och utbildningsnämnden är 
vårdgivare och vilket ansvar det innebär. 

Information lämnas vidare om vårdgivarregistret, elevhälsans ledningssystem 
för kvalitet, om avvikelsesystemet, samt om egenvård. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 79 Dnr BUN 2019/00014 

Information - Förvaltningschef 2019-06-14 

1. Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om nedanstående punkter: 

- Oreglerad faktura för nyanländas gymnasiestudier i Uddevalla gymnasie 
skola. 

- Barn och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen gällande det före 
byggande arbetet med barn och unga. 
Samordnare Ulrika Engelbrektsson har fått i uppdrag av presidiet att göra en 
fullständig kartläggning av alla funktioner, pågående arbeten samt forum 
som pågår i Uddevalla kommun kring det förebyggande arbetet samt hur 
resurserna används. Återrapport ska lämnas i september. 

- Ramnerödsskolan 
På grund av incidenter mot byggarbetare har det satts in väktare på 
Ramnerödsskolan. Det är oklart hur länge de ska vara på plats. 

- Planerade förebyggande åtgärder på högstadieskolorna ht 19 
Förvaltningen ser en ökad tendens av skadegörelse och orosincidenter på 
högstadieskolorna. Det kommer att göras ett riktat arbete tillsammans med 
säkerhetschef och rektorerna för att stävja detta. Ett inriktnings beslut är fattat 
att installera interna och externa övervakningskameror på högstadieskolorna. 

Start av AIL -utbildning 
Hösten 2019 startar Högskolan Väst en AIL-utbildning som är en arbets 
integrerad lärarutbildning. 

- Projekt - minska segregationen 
Uddevalla kommun kommer att tilldelas 9 miljoner som ska användas för att 
minska segregationen. 

2. Lokalfrågor 
- Norrskolans och Linneaskolans moduler 

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om statusen för Norrskolans och 
Linneaskolans moduler. 

Lokalplanerare Tony Andersson informerar om planerna för nya förskolelokaler 
till Blekets, Killingens och Äsperöds förskolor. 

Martin Pettersson (SD) anser att kommunen ska använda sig av totalentreprenad 
vid byggnation av förskolor och skolor för att minska projekttiden. Roger 
Ekeroos (M) informerar att han har lyft detta med Samhällsbyggnad. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Forts. § 79 

Cecilia Sandberg (S) påpekar att Socialdemokraterna har föreslagit att lägga ut 
fyra objekt på helentreprenad under tidigare mandatperiod men att det inte har 
lyfts. 

Ordförande Roger Ekeroos (M) frågar om barn och utbildningsnämnden önskar 
se möjligheter med en extern entreprenad och finner att en enig nämnd önskar 
detta. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 80 Dnr BUN 2019 /00015 

Information - Ordförande 2019-06-14 

1. Reflektion/Information från Skolriksdagen 
Vivian Fräknefjord (MP) Sonny Persson (S), Cecilia Sandberg (S), Fatima Ali 
Ismaiel (KD) och Roger Ekeroos (M) informerar om några av föredragen, 
seminarierna och gruppmötena som de deltog på samt vilka reflektioner de 
dragit från dessa. 

2. Organisation för yrkeshögskoleutbildningarna 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om status gällande organisation för 
yrkeshögskoleutbildningama. 

3. Nyttjande av studiedagar 
Ordförande Roger Ekeroos (M) uppmanar de förtroendevalda att använda de 
fem studiedagarna/år som finns till förfogande för att få bättre insikt i verksam 
heten. 

4. Information om gårdagens budgetfullmäktige 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar från Kommunfullmäktiges samman 
träde 2019-06-13. 

5. Tack! 
Ordförande Roger Ekeroos (M) tackar nämnd och förvaltning för ett gott 
samarbete under vårterminen och önskar alla en fin sommar. 

Andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) önskar ordförande med familj samt 
hela nämnden en trevlig sommar. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 81 Dnr BUN 2018/00018 

Uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021 Barn och 
utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Verksamhetsplanen innehåller nämndernas planering av vad som ska uppnås under de 
kommande tre åren med budget för det första året. Höstens arbete 2018 med verksam 
hetsplan 2019-2021 förenklades med hänsyn tagen till ny mandatperiod och frånvaron 
av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort. När detta nu är på plats behöver 
nämnderna fatta ett nytt beslut om en uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021 senast 
den 30 juni. Inga förändringar görs vad gäller den ekonomiska redovisningen. 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-05-10 
Uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till uppdaterad verksamhetsplan 2019-2021 

Avstår från att delta i beslutet 
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter anmäler att de avstår från att 
delta i beslutet. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 82 Dnr BUN 2019/00025 

Barn och utbildningsnämndens styrkort 2019-2022 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har med utgångspunkt i strategisk plan och kommunfull 
mäktiges styrkort arbetat fram ett styrkort med kompletterande nämndstrategier och 
mått i syfte att höja kunskapsresultaten och öka tryggheten och studieron för våra barn 
och elever samt förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare. 

Nämndstrategierna konkretiseras i politiska uppdrag som ges löpande under mandat 
perioden. 

Nämndstrategierna och de politiska uppdragen konkretiseras därefter av förvaltningen i 
förvaltningsuppdrag och/eller handlingsplaner och aktiviteter som sammanställs i verk 
samhetskort. 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-05-10 
Barn- och utbildningsnämndens styrkort 2019-2022 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa barn- och utbildningsnämndens styrkort för mandatperioden 2019-2022 

Avstår från att delta i beslutet 
Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas ledamöter anmäler att de avstår från att 
delta i beslutet. 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 83 Dnr BUN 2019/00055 

Rapport från skolplacering inför läsåret 2019/2020 
Sammanfattning 
Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering inför läsåret 2019-2020 utifrån den 
information som fanns i april- maj 2019. 

I årets skolplaceringsprocess tillämpades samma administrativa rutiner som närmast 
föregående läsår. Förslag till skolplacering anvisades. De vårdnadshavare som accep 
terade förslaget behöver inte besvara förslaget. Möjlighet gavs att lämna ansökan till 
annan skola i mån av plats på önskad skola. 

Antalet aktiva ansökningar är i samma storleksordning som föregående år. Berörda 
elever har minskat något i antal, 1214 elever i år jämfört med 1246 föregående år. Vid 
årets skolplacering kan vi se att antalet tillgodosedda placeringar på kommunala skolor 
har ökat, 35 % i år jämfört med 30 % föregående år. 

Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål har minskat en procentenhet från före 
gående år och kan i år beräknas till 95 %. I likhet med föregående år har merparten av 
vårdnadshavarna valt att acceptera den skolplacering som föreslagits. 

Beslutsunderlag 
- Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-05-21 
- Rapport om skol placering inför läsåret 2019-2020 
- Bilaga till Rapport om skolplacering inför läsåret 2019-2020 
- Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2015-12-17 § 180 Placering i grund- 

skola - justerade administrativa rutiner 
- Beslut om nytt upptagningsområde för Ramnerödsskolan samt justering av upp 

tagningsområde Hovhultsskolan och Dalabergsskolan BUN 2018/01115 
- Beslut om förändrat upptagningsområde för Herrestadsskolan F-3, Herrestadsskolan 

4-6 samt Norgårdenskolan F-6 BUN 2018/01117 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2019-2020 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Omedelbar justering 

§ 84 Dnr BUN 2019/00601 

Beställning av förstudie gällande utbyggnad av Forshällaskolan 
inkl fritidshem alternativt en ny skola för åk F-6 
Sammanfattning 
Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 
prognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2027 beräknas ha ökat med ca 
825 elever jämfört med idag. Det framgår i befolkningsprognosen som ligger till 
underlag för kommunens lokalförsörjningsplan (BUN 2018/01040). Detta styr 
planeringen och behovet av skollokaler i hela kommunen. Forshälla-Ammenäs är ett 
område i kommunen som beräknas öka i alla åldrar och det påverkar behovet av 
förskole- och skolplatser. 

Befolkningsökning i område Forshälla-Ammenäs (prognos 2019) 

Antal 2018 Prognos 2023 Förändring 
1-5 år 245 285 +40 
6-12 år 310 410 +100 
13-15 år 120 160 +40 

När det gäller de yngre eleverna i åk F-6 så är den nuvarande kapaciteten i 
Forshällaskolan otillräcklig och ytterligare platser måste tillskapas from ht 
2020. 

En förstudie för utbyggnad av skolan, alternativt nybyggnation av skola i området, 
måste snarast tas fram. Idag bor 66 % av 1-12 åringarna i område Ammenäs-Skäret 
Råssbyn medan 35 % bor i Forshälla. Andelen beräknas öka till 73 % år 2022. Nästan 
alla elever på skolan åker skolskjuts till skolan. 

De äldre eleverna i åk 7-9 har skolplats i Linneaskolan, Ljungskile. Tidigare 
var eleverna hänvisade till Sommarhemsskolan. Även behovet av 
skolplatser för elever i åk 7-9 måste utredas vidare. 

Vidare måste ytterligare en förstudie tas fram gällande perioden from ht 2020 fram till 
dess en ny eller ombyggd skola står färdig. Antalet elever beräknas öka med en klass 
varje år fram till år 2026. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-13 
Lokalförsörjningsplan 2019-2029 (BUN 2018/01040) 
Forshällaskolans lokalbehov 2019-2027 

Yrkanden 
nny Persson (S) och Martin Pettersson (SO): ändringsyrkande att ändra ordet 

· " i första attsatsen till "samt" 
Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Forts§ 84 
Propositionsordning 
Ordförande Roger Ekeroos (M) ställer proposition på Sonny Persson (S) och Martin 
Pettersson (SD) ändringsyrkande mot förslaget i handlingarna och finner att barn och 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Sonny Persson (S) och Martin Pettersson 
(SD) ändringsyrkande. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att beställa en förstudie gällande utbyggnad av Forshällaskolan samt att bygga en ny 
skola för årskurs F-6 i område Forshälla-Ammenäs 

att beställa en förstudie gällande att skaffa fram skolplatser temporärt fr o m ht 2020 
fram tills en ny/ombyggd skola står klar samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare 

Roger Ekeroos (M) 
Ordföran 

Bjarne Rehnberg (UP) 
Justerande 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Omedelbar justering 

§ 85 Dnr BUN 2019 /00602 

Beställning av förstudie gällande ombyggnad av 
Äsperödsskolan åk F-6 inkl fritidshem samt Källan åk 4-9 
Sammanfattning 
Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 
prognosen (2018) visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2027 beräknas ha ökat 
med ca 825 elever jämfört med idag. Det styr planeringen och behovet av skollokaler i 
hela kommunen Detta framgår i befolkningsprognosen som ligger som underlag för 
kommunens lokalförsörjningsplan (BUN 2018/01040). 

Befolkningsökning i område Äsperöd, Ture borg, Centrala staden (prognos 2019) 

Antal 2018 Prognos 2023 Förändring 
1-5 år 489 470 -19 
6-12 år 567 660 +93 
13-15 år 244 270 +26 

Äsperödsskolans verksamhet består av grundskola åk F-6, den särskilda undervisnings 
gruppen, Källan åk 4-6 samt grundsärskola åk 1-6. Grundsärskolan flyttar dock till 
Källdalsskolan ht 2020. Frågan gällande Äsperödsskolans verksamhet och lokaler har 
varit aktuell i flera år. Behovet av en renovering och ombyggnad finns påtalad redan i 
Lokalförsörjningsplan 2016 och är beslutad i Kommunfullmäktiges investeringsplan 
2017-2019 (beslut i KF 20160608). 

Barn och utbildningsnämnden beslutade i juni 2016 (BUN 2016/00439) att hemställa 
hos kommunstyrelsen att få starta projektering av ombyggnad av Äsperödskolan utifrån 
den genomförda förstudien. Denna projektering har ännu inte påbörjats. 

Mot bakgrund av de tidigare besluten gällande ombyggnad av Äsperödsskolan, bristen 
på skolplatser samt att elevantalet i kommunen förväntas fortsätta öka är det angeläget 
att starta en förstudie för ombyggnad av Äsperödsskolan. Det är även viktigt för den 
fortsatta strategiska planeringen gällande en ny skola i centrum eftersom en del av 
Äsperödsskolans upptagningsområde utgörs av centrala staden. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-17 
Lokalförsörjningsplan 2019-2029 (BUN 2018/01040) 
Äsperödsskolans lokalbehov 2019-2027 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Forts. § 85 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att beställa en förnyad förstudie gällande ombyggnad av Äsperödsskolan för åk F-6 och 
den särskilda undervisningsgruppen Källan för åk 4-9 samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare 

Roger Ekeroos (M) 
Or · nde 

Bjarne Rehnberg (UP) 
Justerande 

J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 86 Dnr BUN 2019/00603 

Uppföljning internkontroll plan 2019, 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 tjänste 
männen. 

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, regle 
menten 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 2019 tar upp följande 
punkter: 

• 1. Granskning av upphandling 
• 2. Avdragsförbudet 
• 4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet 
• 6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
• 7. Barnomsorg enligt behov/skollag 
• 9. Elevers resultatutveckling 
• 13. Lönetillägg 

Av uppföljningen framgår att avvikelserna är på en lägre nivå än tidigare för flera av 
punkterna. Avvikelser finns inom ett flertal av de kontrollerade områdena. För det mesta 
av det granskade materialet är kontrollen god. 

Besluts underlag 
Uppföljning Internkontrollplan 2019, Delrapport juni 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-05-27 

Yrkanden 
Ordförande Roger Ekeroos (M) för nämndens samtliga ledamöter: tilläggsyrkande att ge 
förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder så att det inte uppstår avvikelser vid nästa 
kontroll av punkt 6 - Utdrag ur belastningsregistret vid anställning. 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande mot förslaget i handlingarna och 
finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes tilläggs 
yrkande. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Forts§ 86 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna delrapporten av uppföljning av internkontrollplan 2019 samt 

att ge förvaltningen i uppdrag att vidta åtgärder så att det inte uppstår avvikelser vid 
nästa kontroll av punkt 6 - Utdrag ur belastningsregistret vid anställning. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 87 Dnr BU N 2019 /00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-06-14 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2019-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 88 Dnr BUN 2019/00034 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-06-14 
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 2019-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-03. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Justerandes sig;,a~ 

, , 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 89 Dnr BUN 2019 /00238 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2019-06-14 

Utgår från dagens sammanträde. 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 90 

Övriga frågor 

Dnr BUN 266962 

Sonny Persson (S) informerar om Socialdemokraternas två ledamotsinitiativ. 

"Efterfrågan om platser till förskolan - Förskolekön 
Vi nås av olika besked vad gäller förskoleköns omfattning, den statistik vi har att 
förhålla oss till är den som redovisas av verksamhetschefen på BUN vid olika tillfällen. 
Vi nås också av andra uppgifter vad gäller tillgång och efterfrågan över tid. 
Vår fundering blir om det finns "luft" I systemet och om inrapporteringen av platser inte 
överensstämmer med situationen för aktuell avstämningsperiod. Vi har bl.a. fått signaler 
om att det över tid finns tomma platser. 
Hur ansvarar förskolechefen för var placeringar sker. 
Vi önskar en samlad bild av aktuell status och önskar en redovisning av kön per 
kommunområde samt per förskola. 
Vi har äldre lokaler med stort renoveringsbehov, lokalerna/förskolorna med sämst status 
bör avyttras i första hand. Hur hanteras detta när vi ersätter med nya platser/förskolor. 
S-gruppen i BUN, Sonny Persson" 

"TRYGGHETEN I SKOLAN 
Tryggheten i våra skolor är ett av flera prioriterade områden som vi har att bevaka och 
arbeta för och detta gäller under hela skoldagen. Vår känsla och uppfattning är att det i 
samband med skoldagen allt mer har inträffat händelser som inte är acceptabla. Vi nås 
av besked om polisingripande, stölder, bråk mellan olika grupper, uppträdande mot 
lärare vid ingripande/tillsägelser o.s.v. Senaste händelsen är enligt uppgift att vi tvingats 
sätta in vaktbolag på Ramnerödsskolan för att byggföretagets medarbetare utsatts för 
"stenkastning" i anslutning till pågående byggnation. 
Händelser som förhoppningsvis är noterade och i vissa fall gjorts anmälan om i form av 
kränkningsanmälan eller för personalens del anmälts som tillbud eller 
arbetsskaderapport eller på annat sätt uppmärksammats. I flera fall har vi också fått 
enskilda händelse rapporterade i nämnden. 
Vår uppfattning är dock att det är svårt att få en samlad "bild" av utvecklingen, har det 
ökat, har vi kontroll över de olika händelserna, leder det till anmälan/åtgärder, behövs 
det insatser av olika slag o.s.v. Vår uppfattning är att det är svårt som 
nämndledamot/grupp att se omfattningen och på vilket sätt berörd skola tar sitt ansvar i 
enskilda händelser. 
Mot denna bakgrund önskar vi en sammanställning över samtliga registrerade/anmälda 
händelser under förslagsvis dom senaste 12 månader. Beskrivna "problem" finns nog 
inom samtliga skolformer men vi avser i första hand högstadiet. 
En beskrivning över vidtagna åtgärder, resultat. 
En bedömning av resurser och åtgärder för att möta olika beteende och agerande som 
strider mot våra regler och gällande ordning. 
Förslag eller kommentarer/tankar kring hur vi tillsammans med berörda kan bidra till en 
ökad trygghet på och i anslutning till skoldagen. 
S-gruppen i Barn och Utbildningsnämnden, Sonny Persson" 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

Forts. § 90 

Ordförande Roger Ekeroos (M) tar emot initiativen och meddelat att de kommer tas upp 
på ett nämndsammanträde senare i höst. 

Ordförande informerar att han önskar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag för 
att uppnå större trygghet och studiero. 

Martin Pettersson (SD) anser att även de fackliga parterna ska involveras i uppdraget. 

Roger Ekeroos (M) informerar om uppdraget - att förvaltningen frågar personal, chefer 
och berörda fackförbund vad de anser att politiken kan göra för att underlätta deras och 
elevernas arbetssituation. 

Cecilia Sandberg (S) anser att uppdraget ska ses ur tre perspektiv - elevens perspektiv, 
personalens perspektiv och organisationens perspektiv. 

Yrkanden 
Ordförande Roger Ekeroos (M): att barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att ta fram förslag på åtgärder rörande trygghet och studiero där man inkluderar 
elev, personal och organisation samt hör berörda fackförbund. 
Propositionsordning 
Ordförande Roger Ekeroos (M) frågar barn och utbildningsnämnden om nämnden kan 
ge förvaltningen uppdraget enligt eget yrkande och finner att barn och utbildnings 
nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på 
åtgärder rörande trygghet och studiero där man inkludera elev, personal och 
organisation samt hör berörda fackförbund 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-06-14 

§ 91 Dnr BUN 2019 /00757 

Samhällsbyggnadsnämndens samrådsremiss rörande ändring 
av detaljplan; Resteröds-Strand 3:1 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på den samråds 
handling som tagits fram gällande Resteröds-Strand 3: 1 detaljplanearbete att pröva 
lämpligheten till större byggrätter när området ansluts till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. Byggnadsplanen var ursprungligen avsedd för fritidshus och området har 
delvis permanentats. Området är numera ett populärt område även för permanent 
bosättning. Ändring av detaljplan är ett led i genomförandet av planering för kustnära 
boende, enligt riktlinjer som anges i översiktsplan ÖP 2010. Den ursprungliga planens 
huvudsyfte, fristående bostadshus, motverkas inte av den ändrade planen. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-13 
Plankarta samrådsremiss rörande ändring av detaljplan; Resteröds-Strand 3: 1 
Planbeskrivning samrådsremiss rörande ändring av detaljplan; Resteröds-Strand 3: 1 
Samrådsremiss rörande ändring av detaljplan; Resteröds-Strand 3: 1 

Förslag till beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Resteröds 
Strand 3: 1 översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13. 

Utdrags bestyrkande 


