
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
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Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve torsdagen den 23 januari kl. 08:30-14:00 

Roger Ekeroos (M), Ordförande 
Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande §§ 1-2, § 3 pkt 1-2 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande§ 2 pkt 4, § 3 pkt 1, 3-4, §§ 4- 
16 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) ej § 7 pga. jäv 
Claes Dahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Catarina Brorsson (S) ersätter Cecilia Sandberg (S) § 1, § 2 pkt 1-3, § 3 
pkt 2 
Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Camilla Olsson (C) § 3 pkt 3-4, §§ 4- 
16 
Ingela Ruthner (M) ersätter Pierre Markström (C) § 7 

Ingela Ruthner (M) §§ 1-6, §§ 8-16 
Carl-Gustav Gustafsson (L) §§ 1-2, § 3 pkt 1-2 
Hampus Marcusson (S) 
Catarina Brorsson (S) § 2 pkt 4, § 3 pkt 1, 3-4, §§ 4-16 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Niklas Moe (M) 
Stadshuset 2020-01-28 
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Niklas Moe 

Paragrafer §§ 1-16 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2020-01-23 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2020-01-28 
2020-02-19 

'7> ~ . h CJ3.ht.,s. ~- .. 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 
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2020-01-23 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Majvor Abdon (UP) 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
K valitetsstrateg Anna Hurtig 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg§ 1, § 2 pkt 1-2 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen § 1, § 2 pkt 1-2 
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson § 1, § 2 pkt 1-2 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson § 1, § 2 pkt 1-2 
Ekonom Ulrika Lundgren § 2 pkt 3 
Lokalplanerare Tony Andersson § 3 pkt 1 
Planeringsstrateg Anna Kem § 3 pkt 1 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson§ 3 pkt 3, §§ 4-16 
Samordnande koordinator Ulrika Engelbrektsson § 2 pkt 4 
Arinette Jonshamre § 1, § 2 pkt 1-2, § 3 pkt 1 
Revisor Inger Gillberg Carlsson 
Revisor Kurt Hansson§§ 1-2, § 3 pkt 1-2 
Revisor Bo Sandell§§ 1-2, § 3 pkt 1-2 
Personalföreträdare Monica Torstensson§§ 1-2, § 3 pkt 1-2 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 1 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 Pierre 
Markström (C). Beräknad tid för justering är tisdagen den 28 januari 2020. 

Yrkanden 
Pierre Markström (C) anmäler jäv under paragraf 7 varför Niklas Moe (M) föreslås som 
justerande. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Niklas Moe (M) till justerande samt 

att justering äger rum tisdagen den 28 januari 2020 

usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-01-23 

§2 Dnr BUN 2020/00013 

Information till nämnd 2020-01-23 

1. Justering av föredragningslista 
Ordförande informerar om tilläggskallelse som har skickats ut till nämnden 
dagen innan. 

Sonny Persson (S) påpekar att det inte är bra att handlingarna kommer så nära 
inpå mötet. 

2. Arbetsmiljörapport, januari 2020 för Barn och utbildningsnämndens 
verksamheter 
Utredare Arinette Jonshamre informerar om arbetsmiljörapporten januari 2020. 
Information lämnas om tillbud och skador för elever och medarbetare inom barn 
och utbildnings samtliga verksamheter. 
Jonshamre informerar vidare om medarbetarenkät gjord av Prevent våren 2019 
samt att en ny medarbetarenkät kommer att upphandlas. 

Camilla Olsson (C) menar att det måste finnas en koppling till det systematiska 
kvalitetsarbetet, att det är viktigt att alla verksamheter redovisar på samma sätt 
samt att man ska kunna jämföra siffror från tidigare år. 
Martin Pettersson (SD) vill även kunna jämföra resultatet från medarbetar 
enkäten med omvärlden för att kunna förhålla sig till resultatet. 

Fråga ställs om arbetet med de enheter inom grundskolan som inte har lämnat in 
några tillbudsrapporter under aktuell period. Verksamhetschef grundskola Peter 
Madsen svarar på vad det kan bero på och hur grundskolan arbetar med det. 

3. Bokslut 2019 
Ekonom Ulrika Lundgren informerar om det preliminära bokslutet. Resultatet är 
preliminärt plus 15,3 miljoner kronor. 
Information lämnas om resultatutvecklingen 2016-2019 för de olika verksam 
heterna samt om personalkostnaderna per verksamhet. 

Martin Petterson (SD) ställer fråga om kostnad för övertid. Förvaltningschef 
Staffan Lindroos ger exempel på vad övertiden kan bero på samt informerar att 
förvaltningen arbetar med frågan och att kostnaden för övertid redan har minskat 
något. 

Hampus Marcusson (S) ställer fråga om kostnad för kortare sjukskrivningar. 
Ulrika Lundgren har inte denna uppgift under pågående möte men kan åter 
komma med svar om så önskas. 

~ Lundgren visar investeringsredovisningen och informerar om kostnaden för 
~ Kµ~sskolan under 2019. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts. § 2 

Sonny Persson (S) önskar få information om vad som ingår i begreppet extra 
kostnader och vad kostnaderna för tillfälliga lokaler är. Ordförande Roger 
Ekeroos informerar om vad som kan ingå i extrakostnader. Förvaltningschef 
Staffan Lindroos berättar att controller Thomas Davidsson har gjort en rapport 
gällande dessa kostnader som kan tas upp vid ett senare nämndsammanträde om 
det efterfrågas. 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om faktura gällande skolmåltider 
från samhällsbyggnad. Fakturan har attesterats av Kommundirektör efter att en 
enig Barn och utbildningsnämnd har bett förvaltningschef Staffan Lindroos att 
bestrida fakturan. 

Sonny Persson (S) anser att det inte är acceptabelt och undrar hur nämnden ska 
gå vidare i frågan. 

Ordförande Roger Ekeroos (M) frågar om barn och utbildningsnämnden kan 
godkänna ett extraärende till dagordningen för dagens sammanträde; att hem 
ställa till Kommunstyrelsen att tydligt klargöra vilka principer som gäller 
avseende reglementen, delegationsordningar samt attestreglemente för tjänste 
mannabeslut som avser kostnadsöverföringar mellan nämnder samt få belyst om 
beslutet i det aktuella fallet är fattat i strid mot kommunens regler och 
reglementen. 

Ordförande finner att Barn och utbildningsnämnden godkänner att ärendet läggs 
till dagordningen som ärende nr 16. 

Ulrika Lundgren informerar avslutningsvis om det preliminära bokslutsresultatet 
för barnomsorg, grundskola och fritidshem, särskolan, gymnasieskolan och vux 
enutbildningen samt för gemensam verksamhet 

4. Information om remisserna; 
Remiss från Fyrbodals kommunalförbund/VGR gällande handlingsplan för 
suicidprevention i Västra Götaland 
Remiss från VästKom gällande samverkan för barn och ungas bästa - 
överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen 

Samordningskoordinator Ulrika Engelbrektsson svarar på nämndens frågor om 
remisserna. 

Utdrags bestyrkande 
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Forts.§ 2 

Cecilia Sandberg (S) önskar veta vad som har hänt efter barn och utbildnings 
nämndens svar på motion att använda programmet Y AM Y outh A ware of 
Mental health samt hur handlingsplanen för suicidprevention kan 
kombineras med Y AM. Samordningskoordinator Ulrika Engelbrektsson 
informerar om Y AM samt hur den skiljer från den remitterade handlingsplanen. 

Samordningskoordinator Ulrika Engelbrektsson informerar om hur hon arbetar 
tillsammans med kommunens Folkhälsostrateg. 

Kerstin Joelsson-Wallsby tackar för svaren på remisserna och påpekar att det är 
ett väldigt viktigt arbete. 

Utdrags bestyrkande 
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§3 Dnr BUN 2020/00014 

Information - Förvaltningschef 2020-01-23 

1. Lokalfrågor 
Status efter branden på Västerskolan 
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om status efter branden på Väster 
skolan. Hela saneringsarbetet planeras vara klart i april. Andersson informerar 
om den uppskattade kostnaden för saneringen. 

Cecilia Sandberg (S) undrar hur förvaltningen arbetar med dessa frågor och vill 
ha ett kraftfullt agerande från professionen. Ordförande Roger Ekeroos (M) 
informerar att ansökningar om kameraövervakning har skickat in till Data 
inspektionen men att de har ca 9 månaders handläggningstid. 

Information lämnas även om E-sportsföreningens kommande verksamhet i 
Västerskolan. 

Status Äsperödsskolan 
Lokalplanerare Tony Andersson och planeringsstrateg Anna Kern informerar om 
Äsperödsskolans upptagningsområde år 2018-2023 samt om befolknings 
prognosen i området. Ca hälften av eleverna i området går på fristående skolor. 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar om söktrycket till skolan ändras när 
den blir nybyggd eller nyrenoverad 

Cecilia Sandberg (S) anser att nämnden behöver våga bygga lite större för att få 
mer luft i systemet samt kunna ha fler mindre utrymmen för de elever som är i 
behov av det. 
Martin Pettersson (SD) önskar också mer luft i systemet för att få bättre kvalitet. 
Han önskar även införa syskonförtur. 

Anna Kern menar att det är viktigt att skapa lokaler som är ändamålsenliga för 
yngre och äldre barn för större flexibilitet. 

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om planerna som diskuteras för 
området för att göra det mer attraktivt, hur arbetet med skolan kommer fort 
skrida samt att det pågår en diskussion kring centralköket som ligger i skolan. 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar befolkningsprognosen i Uddevalla de 
närmsta åren samt eventuell evakuering av skolan. 

Ordförande informerar om status på Ljungskileprojektet samt informerar om 
möte med Hemsö och behovet av modul till Ljungskileskolan inför starten av 

~ ~rerminen 2020. 
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Fort§ 3 

Majvor Abdon (UP) frågar om lokal där det tidigare varit vårdcentral. Ord 
förande informerar om de olika alternativ som diskuteras gällande den tomten 
samt hur en offentlig upphandling av en modul kan gå till. 

Camilla Olsson (C) menar att gång och cykelvägar måste säkras upp innan 
byggtrafiken kommer igång på alla byggprojekt som genomförs. 

Lokalplanerare Tony Andersson informerar om tjänstepersonernas arbete och 
tankar kring Ljungskileprojektet. 

2. Förvaltningschefen informerar 
Samverkansavtal med Sotenäs kommun 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om samverkansavtal för gym 
nasieutbildning med Sotenäs kommun. Information lämnas om bakgrunden till 
avtalet samt om skillnaden mellan nuvarande frisöksavtal och ett samverkans 
avtal. Information lämnas vidare om fortsatt process kring avtalet. 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar samverkansavtalet samt samverkan 
mellan kommuner, både mellan tjänstepersoner och mellan politiker. 

Fria blöjor i förskolan 
Förvaltningschef informerar om Kammarrättens dom gällande att en fristående 
förskola ska köpa in blöjor till barnen. Information lämnas om estimerad kost 
nad samt ökning av arbetsuppgifter kring inköp och logistik för organisationen. 
Lindroos informerar även att SKR menar att en kammarrättsdom inte behöver 
vara prejudicerande och att det som är prövat bara är det aktuella fallet vilket 
betyder att kommuner inte är skyldiga att ändra sina rutiner. Barn och 
utbildningsförvaltningen ändrar därför tillsvidare inte sina rutiner kring inköp av 
blöjor. 

Trygghet och studiero - lägesrapport 
F örvaltningschef informerar att förvaltningen hösten 2019 fick i uppdrag att öka 
tryggheten och studieron. 
Information lämnas att de fackliga parterna har hörts i frågan och att de anser att 
förhållningsätt, bemötande samt en gemensam syn på personalens mandat är 
viktiga delar för att öka trygghet och studiero. 
Lindroos informerar vidare om förvaltningsledningsgruppens utvecklingsdagar 
16-17 januari där frågan diskuterades. Även de ser behov av att arbeta med 
personalens mandat och diskuterade hur marken som är förlorad på den profes 
sionella arenan kan tas tillbaka. Lindroos lämnar förlag på hur man kan gå 
vidare i frågan. 

Cecilia Sandberg (S) anser att det är viktigt att personalen får kunskap om hur 
man bemöter aggressiva föräldrar. 

~~ ustcrandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Utvecklingsdagar förvaltningsledningsgruppen 16-17 jan 
Förvaltningschef informerar om förväntningarna inför dagarna och att de nu har 
en större samsyn kring förvaltningsledningsgruppens roll, uppdrag och syfte. 

Fakturatvist Kunskapsförbundet Väst 
Förvaltningschef informerar om muntlig förberedelse hos Tingsrätten i 
Vänersborg med Kunskapsförbundet Väst och vad som kommer hända i ärendet 
fram över. 

3. Inspektionsärenden 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om aktuella inspektions 
ärenden. 

Information lämnas även om pågående domstolsärenden gällande överklagade 
beslut om tilläggsbelopp och skolskjuts. 

Cecilia Sandberg (S) informerar om Kommunstyrelsens beslut gällande 
utredning av organisering av samhällsbetalda resor. 

Niklas Moe (M) undrar om förvaltningen har några domstolsärenden mot 
Migrationsverket. Bengtsson informerar om två ärenden hos Kammarrätten i 
Jönköping. 

Vidare informerar Lise-Lotte Bengtsson om möte med Christella barnomsorg. 

Martin Pettersson (SD) ställer fråga om Ströms slott. Bengtsson informerar att 
föreläggande är skickat som förvaltningen väntar svar på. 

Information lämnas även om dom från förvaltningsrätten i Göteborg gällande 
överklagat beslut om förskoleplacering. 

4. Barnomsorgskön - presenteras digitalt 

Utdrags bestyrkande 
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§4 Dnr BUN 2020/00015 

Information - Ordförande 2020-01-23 

1. Ordföranden informerar 
- Måltidsservice 

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om måltidsservices kostnader för 
skolmåltider och att indexberäkningen inte stämmer längre. Barn och utbildning 
förväntas betala mer till Samhällsbyggnad än vad indexberäkningen säger. 

Ordförande informerar om planerna att utreda eventuell återtagning av måltids 
service samt att kostnaderna för skolmåltiderna saknas i SLA Service Level 
Agreement mellan samhällsbyggnad och barn och utbildning. Cecilia Sandberg 
(S) anser att ett eventuellt återtagande av måltidsservice är en fråga för budget 
dialogen. 

Förvaltningschef Staffan Lindroos efterfrågar en utvärdering av Korpen 
projekten. Cecilia Sandberg (S) har också efterfrågat detta hos Kommun 
direktören ett flertal gånger. 
Martin Pettersson (SD) anser att måltidsservice ligger organisatoriskt rätt hos 
samhällsbyggnad och att det inte är bra personalpolitik att flytta tillbaka 
personalen till barn och utbildning. Man måste kunna ta itu med problemet på 
annat sätt. 

Städ verksamhet 
Ordförande informerar om planerna att konkurrensutsätta städverksamheten. 

- Arbetsmöte budgetdialog 
Ordförande påminner om arbetsmöte gällande budgetdialogen den 4 mars. 

- Engelska skolan 
Ordförande informerar om kommande möte med Engelska skolan i slutet av 
mars. 

- Kulturskolan och Sinclair 
Ordförande informerar om utredning om Kulturskolan kan få plats i Sinclair. 

Killingen 
Ordförande informerar om status för Killingens förskola. 

- Invigning av Källdalsskolan och Söndagsvägens förskola 
Ordförande informerar att datum för invigning av Källdasskolan kommer samt 
påminner om invigning av Söndagsvägens förskola den 18 februari. 

<J:;N/{ 
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§5 Dnr BUN 2020/00026 

Arbetsmiljörapport, januari 2020 för Barn och 
utbildningsnämndens verksamheter 
Sammanfattning 
Enligt barn och utbildningsnämndens årshjul ska förvaltningen lämna arbetsmiljö 
rapport två gånger per år. I augusti och i januari. Bilagda arbetsmiljörapport omfattar 
alla verksamheter inom barn och utbildningsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-02 
Arbetsmiljörapport, januari 2020 för Barn och utbildningsnämndens verksamheter 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna arbetsmiljörapport, januari 2020 för barn och utbildningsnämndens 
verksamheter 

Utdrags bestyrkande 
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§6 Dnr BUN 2019/01260 

Tonerna AB - Ansökan om att bedriva fristående pedagogisk 
omsorg (övertagande av enskild firma Tonerna pedagogisk 
omsorg, Lena Segerstark) 
Sammanfattning 
Lena Segerstark, ) bedriver sedan 2018 enskild pedagogisk omsorg i 
Uddevalla kommun. Hennes enskilda firma, Tonerna pedagogisk omsorg, beviljades rätt 
till bidrag 2018-10-25. Verksamheten kommer att tas över av Tonerna AB, varför 
bolaget ansöker om rätt till bidrag. 

Tonerna AB, organisationsnummer 559224-6085, har ansökt om beviljande av bidrag 
för att bedriva pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun. Aktiebolaget har sitt säte i 
Uddevalla. Beräknad start är våren 2020, så snart erforderliga beslut fattats. Huvud 
mannen kommer att bedriva och utföra verksamheten med Lena Segerstark som enda 
anställd. Barngruppen kommer inledningsvis bestå av huvudmannens 3 barnbarn i 
åldrar mellan 5 och 10 år. Huvudmannen ansöker om undantag från öppenhetsregeln, då 
hon i nuläget endast kan ta emot tre barn. Verksamheten kommer att bedrivas i såväl 
barnens som huvudmannens egna hem. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-19. 
Ansökan från Tonerna AB, bifogat registreringsbevis och registerutdrag från Skatte 
verket. 
Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg. 
Avstår från deltagande i beslut 
Cecilia Sandberg (S) meddelar att S-gruppens ledamöter avstår från att delta i beslutet. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att Tonerna AB, organisationsnummer 559224-6085, beviljas rätt till bidrag för att 
bedriva pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun. 

att beslutet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan, 
gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk från kommun och andra myndigheter 
samt 

att beslutet gäller under förutsättning att Tonerna AB övertar den av Tonerna 
pedagogisk omsorg enskild firma bedrivna pedagogiska omsorgen i Uddevalla kommun 
senast ett år efter att beslutet har fattats 
Protokollsanteckning 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) noterar till protokollet att hon avstår från att delta i 
beslutet. 

U tdragsbestyrkande 
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§7 Dnr BUN 2019/01251 

Ansökan från ULNA AB om att utöka verksamhet 
Sammanfattning 
Ulna AB bedriver verksamhet i Uddevalla kommun i form av fristående förskolor. Ulna 
AB har förvärvat Matildaskolan AB. Matildaskolan AB bedriver verksamhet i form av 
fyra förskolor samt ett fritidshem (Källdals förskola, Misteröds förskola, Sunninge 
vägens förskola, Strumpans förskola samt fritidshemmet Mareld i anslutning till 
Strumpans förskola). 

Ulna AB har för avsikt att genomföra en fusion och genom denna ska Matildaskolan 
AB upphöra. Ulna AB har därför ansökt om godkännande att få utvidga sin verksamhet 
genom att ta över den verksamhet som nu bedrivs av Matildaskolan AB. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2019-12-17 
Ansökan från Ulna AB om att utöka verksamheten 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna att Ulna AB övertar den verksamhet som bedrivs av Matildaskolan AB 
vid Källdals förskola (Lingatan 1 ), Misteröds förskola (Simhoppsvägen 6), Sunninge 
vägens förskola (Bröstsimsvägen 2), Strumpans förskola samt fritidshemmet Mareld i 
anslutning till Strumpans förskola (Ekhamravägen 3) i samband med att fusionen 
genomförs och Matildaskolan AB upphör samt 

att avgift för hanteringen av ansökan uttas med 15 000 kr 

Jäv 
Pierre Markström (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

~Affl 
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§8 Dnr BUN 2019 /01319 

Remiss från Fyrbodals kommunalförbundNGR gällande 
handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland 
Sammanfattning 
Inom ramen för läns gemensam Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020 finns två 
mål om nollvision om suicid i Västra Götaland. Ett avser barn och unga och det andra 
avser vuxna. Inom ramen för handlingsplanen pekas några länsgemensamma aktiviteter 
ut och dessa handlar om att ta fram en länsgemensam handlingsplan för suicid 
prevention. Syftet med planen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid 
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunerna och 
regionens suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas. Läns 
gemensam styrgrupp för psykisk ohälsa ställde sig för sin del bakom handlingsplanen 
för suicidprevention 2019-10-09. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-30 
Barn och utbildningsförvaltningens yttrande 2020-01-14 
Remiss från Fyrbodals kommunalförbund VGR gällande handlingsplan för suicid 
prevention i Västra Götaland 
Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som remissvar avge barn och utbildningsförvaltningens yttrande avseende Läns 
gemensam handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 

~li/0 
Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-01-23 

§9 Dnr BUN 2020/00069 

Remiss från VästKom gällande samverkan för barn och ungas 
bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner 
och Västra Götalandsregionen 
Sammanfattning 
Rätten till bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa är en av de grundläggande rättig 
heterna för barn enligt FN:s barnkonvention. Många barn med sammansatta och/eller 
komplexa behov får inte sina behov av stöd, vård och behandling tillgodosedda fullt ut. 
Detta gäller särskilt barn som är placerade i samhällets vård. I socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen finns en generell skyldighet att samverka kring barn och unga 
på individnivå. Kommuner och regioner ska ingå överenskommelser om samarbetet 
kring barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet och överenskommelser skall 
ingås mellan regioner och kommuner om samarbetet gällande hälsoundersökningen. 
Överenskommelsen ska främja samverkan, samarbete och samordning mellan berörda 
verksamheter samt tydliggöra varje parts ansvar för olika insatser. Behov av stöd, vård 
och behandling skall fångas upp och tillgodoses. Tidiga samordnade och vid behov 
integrerade insatser ska motverka svåra och komplexa problem senare i livet. Inga barn 
eller ungdomar ska falla mellan stolarna. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-30 
Barn och utbildningsförvaltningens yttrande 2020-01-14 
Remiss från VästKom gällande samverkan för barn och ungas bästa - överenskommelse 
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen 
Samverkan för barn och ungas bästa - överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som remissvar avge barn och utbildningsförvaltningens yttrande avseende Sam 
verkan för barn och ungas bästa - Överenskommelse mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen 

~~ignatrn Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-01-23 

§10 Dnr BUN 2020/00070 

Samhällsbyggnadsnämndens remiss - detaljplan rörande 
Tjöstelsröd 1 :1 m.fl. Skarsjövallen 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på den remiss 
som gäller för detaljplan Tjöstelsröd 1: 1 m.fl. Skarsjövallen. Syftet är att möjliggöra 
utbyggnad med friliggande villor samt flerbostadshus eller gruppbyggda småhus. Plan 
området möjliggör även utbyggnad av förskola inom områdets södra del. Sammanlagt 
bedöms området kunna inrymma 200-270 st bostäder. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-10 
Samrådsredogörelse detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 
Plankarta O delen detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 
Plankarta V delen detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 
Genomförandebeskrivning detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 
Planbeskrivning detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 
Kungörelse detaljplan rörande Tjöstelsröd 1.1 m.fl. Skarsjövallen 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan Tjöstelsröd 
1: 1 m.fl. Skarsjövallen, översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-10 

usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-01-23 

§ 11 Dnr BUN 2020/00002 

Beslut fattade å nämndens vägnar 2020-01-23 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-01-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-13. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-01-23 

§ 12 Dnr BUN 2020/00034 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-01-23 
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 2020-01-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-13. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-01-23 

§13 Dnr BUN 2020/00063 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-01-23 
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 2020-01-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-13. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-01-23 

§14 

Övriga frågor 

Dnr BUN 266962 

Inga övriga frågor anmäls. 

1M1 sterandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-01-23 

§15 Dnr BUN 2020/00101 

Begäran om planbesked Forshälla-Röd 2:12 för F-6 skola 
Sammanfattning 
Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 
gällande Forshälla-Röd 2:12 i syfte att få fram alternativ lokallösning ny skola i 
Ammenäsområdet. Planbeskedet syftar till att utreda möjligheterna till att uppföra ny 
skola med kapacitet om ca 600 elever F-6 inom området Forshälla-Röd 2:12. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-01-22 
Förstudie Ny skola och förskola i Ammenäsområdet. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att begära planbesked Forshälla-Röd 2:12 F-6 skola 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-01-23 

§ 16 Dnr BUN 2020/00154 

Hemställan till Kommunstyrelsen att klargöra vilka principer 
som gäller avseende kostnadsöverföring mellan nämnder 
Sammanfattning 
Trots att en enig Barn och utbildningsnämnd har motsatt budgetjusteringen på 2,8 mnkr 
genomfördes denna i samband med bokslut 2019. Nämnden anser att detta är 
oacceptabelt samt att form- och ansvarsfrågan behöver klargöras. Därför hemställer 
Barn och utbildningsnämnden frågan till Kommunstyrelsen att tydligt klargöra vilka 
principer som gäller avseende reglementen, delegationsordningar samt attestreglemente 
för tjänstemannabeslut som avser kostnadsöverföringar mellan nämnder. Barn och 
utbildningsnämnden vill också ha belyst om det aktuella beslutet är fattat i strid mot 
kommunens regler och reglementen. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att hemställa till Kommunstyrelsen att tydligt klargöra vilka principer som gäller 
avseende reglementen, delegationsordningar samt attestreglemente för tjänstemanna 
beslut som avser kostnadsöverföringar mellan nämnder. Barn och utbildningsnämnden 
vill också ha belyst om det aktuella beslutet är fattat i strid mot kommunens regler och 
reglementen. 

sterandes signatur Utdrags bestyrkande 




