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Stefan Kudryk (V) ersätter Glenn Patriksson (S) § 47 pkt 2-6, §§ 48-61 

Carl-Gustav Gustafsson (L) § 47 pkt 2-6, §§ 48-61 
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Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson §§ 48-61 
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Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

Utredare Anna Hurtig 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson § 46, § 4 7 pkt 1 
Sektionschef Samhällsbyggnad Charlotte Kvist § 4 7 pkt 2 
Enhetschef Samhällsbyggnad Karin Nilsson § 4 7 pkt 2 
TF verksamhetschef grundskola Fredrik Temander § 47 pkt 3 
Utredare Ingela Haglund Hansson§ 47 pkt 3, § 48 pkt 2 
Utredare Arinette Jonshamre § 47 pkt 3, § 48 pkt 2 
Dataskyddsombud Mathias Karlsson § 4 7 pkt 4 
Rektor Björn Nilsson§ 47 pkt 5 
Drogförebyggande samordnare BoU Unni Noren § 47 pkt 6 
Drogförebyggande samordnare Socialtjänsten Malin Thömer § 4 7 pkt 6 
Ungdomspedagog Kultur och fritid Jasmin Nuhanovic § 47 pkt 6 
Lokalplanerare Tony Andersson§ 48 pkt 2 
Enhetschef Samhällsbyggnad Martin Hellström § 48 pkt 2 
Enhetschef Samhällsbyggnad Paula Nyman § 48 pkt 2 
Mark- och exploateringsingenjör Samhällsbyggnad Adam Gistedt § 48 
pkt 2 
Personalrepresentant Monica Torstensson 

J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 46 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 Pierre 
Markström (C). Beräknad tid för justering är fredagen den 26 april 2019 

Yrkanden 
Pierre Markström (C): att tiden för justering ändras till måndagen den 29 april. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Pierre Markström (C) till justerande samt 

att justering äger rum måndagen den 29 april 2019 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 47 Dnr BUN 2019 /00013 

Information till nämnd 2019-04-23 

1. Utbildningspass - Vuxenutbildningens verksamhet 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om Uddevalla 
vuxenutbildning - Möjligheternas hus. 
Information lämnas om vuxenutbildningens uppdrag, vad som ingår i Komvux - 
Kommunal vuxenutbildning, Skolinspektionens generaldirektörs syn på skol 
formen vuxenutbildning samt deras rapport efter kvalitetsgranskning av kom 
munal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå. 

Information lämnas även om identifierade framgångsfaktorer, Skolinspektionens 
budgetunderlag, vikten av att SFI-utbildningen kopplas till ett yrke samt vilka 
skolformer som finns inom Uddevalla vuxenutbildning. 

Larsson redogör för antal individer och kursdeltagare per verksamhetsform 
under 2018, vilka skyldigheter och rättigheter vuxenutbildningen respektive 
eleven har, antagningsprocessen, uppföljning av det systematiska kvalitets 
arbetet samt om statsbidrag och medfinansiering. 

2. Uppföljning och analys av näringsriktigheten i skolmåltider samt huvud 
mannens mål om ekologiska livsmedel 
Enhetschef samhällsbyggnad Karin Nilsson och sektionschef samhällsbyggnad 
Charlotte Kvist informerar om hur skolmatsedeln byggs upp, om näringsriktig 
heten i skolmaten och hur de arbetar för att maten och måltidsupplevelsen ska 
vara så god och trivsam som möjligt. 

Information lämnas om arbetet med tallrikssvinn, om måltidspusslet och vikten 
av ett bra samarbete mellan Barn och utbildning och Samhällsbyggnad för att 
alla delar ska bli så bra som möjligt samt om de utmaningar som måltidsservice 
ser. 

3. Funktionsprogram för grundskolan i Uddevalla kommun 
TF verksamhetschef grundskola Fredrik Ternander och Utredare Ingela Haglund 
Hansson informerar om funktionsprogram för grundskolan i Uddevalla 
kommun. 

Martin Pettersson (SD) välkomnar funktionsprogrammet och anser att 
programmet i längden blir ett förvaltningsövergripande program så kommunens 
lokaler kan sam utnyttjas mellan nämnderna. Barn och utbildningsnämnden 
önskar att programmet skickas på remiss till övriga nämnder efter beslut i Barn 
och utbildningsnämnden. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

Forts§ 47 

4. Avrapportering informationssäkerhetsarbetet 
Dataskyddsombud Mathias Karlsson informerar om informationssäkerhets 
arbetet. 

Information lämnas om tjänst som informationssäkerhetssamordnare samt om 
antal inkomna begäran om registerutdrag via e-tjänst på Uddevalla kommuns 
hemsida. 

Information lämnas även om de personuppgiftsincidenter som har skett, hur 
information om GDPR och informationssäkerhet når ut till lärare och annan 
personal samt hur man kan kontrollera att det blir rätt. 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar rutin när man skickar känsliga upp 
gifter och personuppgifter via epost, nämndens ansvar gällande GDPR samt lag 
ring i molntjänster. 

5. Information om händelser på Ramnerödsskolan 
Rektor Björn Nilsson informerar om Ramnerödsskolans om- och tillbyggnad, 
säkerheten under byggnationen samt om de problem som har uppstått gällande 
till exempel byggtransporten till och från skolan. 

Nilsson informerar om två incidenter med bråk på skolan under våren, Hur man 
arbetade dagen efter incidenterna och vilka lärdomar skolan har dragit. 

Vidare informerar Nilsson om problematik som varit kring bussarna i anslutning 
till skolan. 

6. Drogförebyggande arbetet 
Drogförebyggande samordnare grundskolorna Unni Noren, drogförebyggande 
samordnare socialtjänsten Malin Thörner och ungdomspedagog Kultur och fritid 
Jasmin Nuhanovic informerar om Drogfri Ungdoms verksamhet. 
Information lämnas om organisationen samt om ST AND Together som står för 
Spel Tobak, Alkohol, Narkotika och Doping 

Information lämnas vidare om deras uppdrag att främja och förebygga, om Risk 
trappan, hur det ser ut i Uddevalla och vilka de vanligaste preparaten är idag. 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar drogernas ökning och lättillgänglighet. 

Drogfri Ungdom informerar vidare om vad som påverkar droganvändningen, 
vad de har fokus på, skolans förebyggande arbete samt om verksamhetens fram 
gångsfaktorer och hinder. 

fustenmdes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 48 Dnr BUN 2019 /00014 

Information - Förvaltningschef 2019-04-23 

1. Förvaltningschefen informerar 
Oreglerad faktura mot Kunskapsförbundet Väst 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om den oreglerade fakturan mot 
Kunskapsförbundet Väst och hur samarbetet med Kunskapsförbundet påverkas 
utav tvisten. 

Preliminär antagning gymnasiet 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om hur många platser som erbjuds 
inom Fyrbodal, både kommunala och fristående, hur många som är preliminärt 
antagna och hur många som är obehöriga. 

Lindroos redogör även för hur många platser som erbjuds inom Uddevalla, hur 
många som är preliminärt antagna och hur många som är obehöriga. 

Föreslagen förändrad verksamhet vid Karlsbergs förskola 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om föreslag om förändrad verk 
samhet vid Karlsbergs förskola. 

Barn och utbildningsnämnden vill att frågan bereds och kommer upp som ett 
ärende på nästa nämndsammanträde. 

2. Lokalfrågor 
Förstudie Ljungskile skola och förskola 
Enhetschef Samhällsbyggnad Martin Hellström, Enhetschef Samhällsbyggnad 
Paula Nyman och Mark- och exploateringsingenjör Samhällsbyggnad Adam 
Gistedt presenterar Barn och utbildnings beställning av förstudie för Ljungskile 
skola och förskola, vilka som har arbetat med projektet samt redogör för för 
studien. 

Information lämnas om utmaningarna, vad som krävs för att kunna bygga, tids 
planen samt kalkylen för projektet. 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar alternativ till förstudien. 

3. Inspektionsärenden 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om aktuella ärenden 
gällande överklagningar av beslut om tilläggsbelopp och skolplacering. 

4. Information om Pedagogisk omsorg 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om verksamheten peda 
ogi komsorg. Information lämnas om vad lagen säger, kvalitetskraven som 

es i skollagen samt om bidrag till enskild verksamhet. 

Utdrags bestyrkande 
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2019-04-23 

Forts§ 48 

Bengtsson informerar vidare om delad placering, ersättning för egna barn, 
Skolverkets allmänna råd gällande språkkunskaper samt hur tillsynsenheten 
arbetar. 

Bengtsson informerar om P4 Väst granskning av huvudmannen Ströms Slott AB 
samt vad tillsynsenheten har sett på sin tillsyn av huvudmannens verksamhet. 

Tillsynsenheten ska se över sin tillsyn av huvudmannen. Barn och utbildnings 
nämnden önskar en delrapport till nästa nämndsammanträde. 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt 

J usterandes Utdrags bestyrkande 
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2019-04-23 

§ 49 Dnr BUN 2019 /00015 

Information - Ordförande 2019-04-23 

1. Information om utredningen kring yrkeshögskoleutbildningarnas 
organisation HCB-VUX 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om ärendet och att det kommer upp 
för beslut i Kommunstyrelsen den 24 april. 

2. Moduler till skolstart 2019 
Ordförande Roger Ekeroos informerar om tillförande av platser inför skolstart 
2019 vid Norgårdenskolan, Linneaskolan och Norrskolan samt att Barn och 
utbildning och Samhällsbyggnad tittar över trafiksituationen vid Norrskolan. 

Barn och utbildningsnämnden kommer få löpande information om ärendet. 

J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 50 Dnr BUN 2019/00416 

Revidering av Barn och utbildningsnämndens 
dokumenthanteringsplan 2019 
Sammanfattning 
Enligt Uddevalla kommuns arkivreglemente ska varje myndighet (varje nämnd) upprätta en 
dokumenthanteringsplan som redovisar de inom myndigheten förekommande handlingar, 
hur dessa ska hanteras samt vilka gallringsfrister som ska gälla. 

Handlingarna i barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan är redovisade efter 
verksamhetsområden och processer enligt en gemensam klassificeringsstruktur för 
Uddevalla kommun, som antogs av kommunfullmäktige 20 I 7- I 1-08. Klassificerings 
strukturen är organisationsoberoende, vilket innebär att den inte har någon koppling till en 
myndighets politik- eller tjänstemannaorganisation och den omfattar samtliga verksamhets 
områden inom kommunen. 

Barn och utbildningsnämnden antog 2018-01-25 § 12 nämndens dokumenthanterings 
plan med gallringsfrister som nu behöver revideras. Revideringarna som föreslås består 
i att några handlingar har tillkommit, beskrivande text har ändrats, handlings gallrings 
frist behöver ändras eller att handlingar har flyttats eller föreslås att tas bort. I 
dokumentet Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med 
revideringar 2019-04-23 föreslås grön text läggas till och röd text att tas bort. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 20 I 9-04- I 5. 
Dokumenthanteringsplan för Barn och utbildningsnämnden med revideringar 
2019-04-23 
Yttrande angående revidering av barn och utbildningsnämndens dokumenthanterings 
plan 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anta revideringarna i barn och utbildningsnämndens dokumenthanteringsplan med 
gallringsfrister 

J~sterandes signatur U tdragsbestyrkande 
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2019-04-23 

§ 51 Dnr BUN 2019/00248 

Skolinspektionens remiss 2019:843 Ansökan från Thoren 
Innovation School AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av befintlig fristående gymnasieskola i Uddevalla 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021 
Sammanfattning 
Thoren Innovation School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation 
School Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 

Nu ges Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 
§ skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden 
är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-03-01 
Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig 
fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School Uddevalla i Uddevalla 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021 med bilagor. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på Skolinspektionens remiss översända förvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2019-03-01 

J usterandessignatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 52 Dnr BUN 2019/00330 

Remiss från Skolinspektionen 2019:973 - Ansökan från 
Drottning Blankas Gymnasieskola AB om godkännande som 
huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola i 
Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021 
Sammanfattning 
Drottning Blankas Gymnasieskola AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkän 
nande som huvudman för nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Drottning 
Blankas Gymnasieskola Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 

Nu ges Uddevalla kommun möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 
§ skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden 
är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den 
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet 
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). 

Kommunens remissvar ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 10 maj 2019. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-03-01 
Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en 
fristående gymnasieskola vid Drottning Blankas Gymnasieskola Uddevalla i Uddevalla 
kommun fr.o.m. läsåret 2020/2021. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på Skolinspektionens remiss översända förvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2019-03-01 

J usterandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 53 Dnr BUN 2018/01039 

Ändring av Västerskolans enhet årskurs 4-7 till årskurs 6-7 
Sammanfattning 
Förvaltningen redovisade vid Barn och utbildningsnämndens sammanträde 2019-02-28 
sitt uppdrag att utreda Västerskolans framtida organisering. Två huvudsakliga 
perspektiv hade belysts, nämligen att organiseringen skall ta hänsyn till rådande förut 
sättningar för ekonomi, pedagogik och lokalförutsättningar för Uddevalla grundskola 
som helhet samt för Västerskolans specifika behov. För att kunna uppnå och förbättra 
dessa förutsättningar var förvaltningens förslag att Västerskolan organiseras om till en 
årskurs 6-9 skola. 

Barn och utbildningsnämnden beslutade att Västerskolan från och med läsåret 
2019/2020 skall organiseras i två enheter; årskurs 6- 7 och årskurs 8-9 (BUN 2019-02- 
28 § 22). 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25 
Förslag till beslut om 2019-02-29 Västerskolans framtida organisation från läsåret 
2019/2020 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-02-28 § 22 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att från och med läsåret 2019/2020 ändra Västerskolans enhet årskurs 4- 7 till årskurs 
6-7 

Protokollsanteckning 
Cecilia Sandberg (S) lämnar för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets ledamöter 
följande protokollsanteckning: 

"Ärendet kring Västerskolans organisering och den urvattning som sker av 
musikklassernas organisering delar vi inte, vilket har framgått av tidigare beslut kring 
Västerskolan. Det här ärendet är dock ett följdbeslut och vi ämnar inte lägga ett 
motförslag men vill föra till protokollet att vi inte delar grundbeslutet." 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
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2019-04-23 

§ 54 Dnr BUN 2019/00415 

Inrättande av en ny enhet Ramnerödsskolan åk F-2 och 
fritidshem under läsåren 2019-2022 
Sammanfattning 
Ramnerödsskolan byggs ut och kommer from höstterminen 2022 att även omfatta årskurs F-6. 
Det kommer att fattas skolplatser i område Norr/Väster innan nya Ramnerödsskolan är 
färdig och det fordras därför tillfälliga skolplatser för åk F-2 under tiden 2019-2022. Ett 
nytt upptagningsområde har bildats och avsikten är att elever som börjar i förskoleklass ht 
2019 skall erbjudas placering vid den nya enheten Ramneröd årskurs F-2. Detta även om skolan 
lokalmässigt uppförs vid Norrskolan. Den nya enheten måste även innehålla fritidshem så att 
eleverna skall kunna beredas skolbarnsomsorg. 

Den tillfälliga "modulskolan" inkl fritidshem planeras uppföras på grusplanen mitt emot 
Norrskolan vid Bleketvägen. Byggnaden skall som mest omfatta ca 75 platser för elever 
i åk F-2: 

Läsår Årskurs Antal elever 
2019/2020 F-klass 25 
2020/2021 F-klass och åk 1 50 elever 
2021/2022 F-klass, åk 1 och åk 2 75 elever 

En ny skolenheten Ramnerödskolan årskurs F-2 och fritidshem behöver därför inrättas 
from ht 2019. För att leda och organisera den nya enheten fordras även att en rektors 
tjänst inrättas. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-05-24 § 75 Plan för grundskolans 
kortsiktiga lokalförsörjning 
Avdelningschef grundskola och grundsärskola beslut gällande nytt upptagningsområde 
Ramnerödsskolan 2018-11-19 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att fr o m läsåret 2019/2020 inrätta en ny skolenhet; Ramnerödsskolan årskurs Förskoleklass 
och fritidshem 

att fr o m läsåret 2020/2021 inrätta årskurs F-1 och fritidshem på skolenheten Ramnerödsskolan 

att from läsåret 2021/2022 inrätta årskurs F-2 med fritidshem på skolenheten 
Ramnerödssko lan 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 55 Dnr BUN 2019/00462 

Val av politiska representanter till Uddevalla 
Elitidrottsgymnasiums styrelse 
Sammanfattning 
I och med att det är en ny mandatperiod skall det utses två representanter till Uddevalla 
Elitidrottsgymnasiums styrelse. 

Ordförande Roger Ekeroos (M) föreslås som ordinarie representant. 
2:e vice ordförande Cecilia Sandberg (S) föreslås som ersättare. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-03 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att utse ordförande Roger Ekeroos (M) som ordinarie representant samt 

att utse 2:e vice ordförande Cecilia Sandberg (S) som ersättare för Uddevalla 
Elitidrottsgymnasiums styrelse. 

J usterandd signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 56 Dnr BUN 2019/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-04-23 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2019-04-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 57 Dnr BUN 2019/00034 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-04-23 
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 2019-04-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 58 

Övriga frågor 

Dnr BUN 266962 

Inga övriga frågor anmäls. 

IA11f 
J usterandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 59 Dnr BUN 2019 /00363 

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) gällande res- och 
matersättning samt arbets- och undervisningsunderlag vid 
Östrabo yrkes 
Sammanfattning 
lnvesteringsbehov av arbets- och undervisningsunderlag vid Östrabo yrkes 
Utifrån bifogad frågeställning i ledamotsinitiativ som berör investeringsbehov inom 
främst yrkesutbildningar inom Uddevalla Gymnasieskola. Ärendet har initierats av 
ledamot Sonny Persson (S). Utifrån deltagande inom programråd har tydliga behov 
uppkommit av uppgradering av utbildningsinventarier. 
Inom förslaget anges behov av genomgång av investeringsbehov samt kartläggning av 
de ekonomiska konsekvenserna. 

Inom gymnasieskolan fastställs investeringsbehov för utbildningsinventarier årligen 
inom en treårsplan som uppgraderas över tid. Ansvarig rektorsenhet anger sina behov i 
treårsplanen. Inom Uddevalla Gymnasieskola erbjuds samtliga nationella yrkesprogram 
och ca.46% av eleverna studerar inom dessa. Omfattningen och volymen av yrkes 
programmen är utifrån kommunens storlek unik samt i nationellt perspektiv gällande 
andel elever som söker yrkesutbildning mycket hög. 

Investeringsvolymen har de senaste åren legat konstant på 7 ,5 - 8,0 mkr under perioden 
2006 fram till 2018. Utifrån särskilda äskande inför 2019 (Bilaga) höjdes investerings 
volymen till 11 miljoner kronor. 

Bakgrunden till att reinvesteringar inte kunnat ske inom den omfattning som rektor på 
yrkesprogram framförallt äskat är att från 2006 har bärbara datorer införts som obliga 
toriskt lärverktyg på gymnasiet. Den årliga investeringen för bärbara datorer är 3,5-4,0 
miljoner. Detta har tagits av den tillgängliga investeringsramen på 7,5-8,0 miljoner. 
Effekten av detta är att reinvesteringar inte kunnat ske i den takt som avskrivningar av 
inventarier på yrkesprogrammen skett inom tex. fordon, maskiner, undervisnings inven 
tarier. Det finns därmed ett ackumulerat behov nu inom gymnasiets reinvesteringar. 
Föråldrade inventarier finns inom tex. 

Fordonsparken - miljöfordon, ny lagstiftning ställer miljökrav tex euro 6 
motorer. Konvertering till Laddhybrider och elbilar återstår. 
Anläggningsmaskiner - grävmaskiner är föråldrade 
Industrimaskiner - modem CNC/Robotutrustning i skärande o bearbetning är 
utgångna. 
Robotteknik inom teknikutbildning - Saknas idag dock satsat på 3d skrivare 
Digitala undervisningsmaterial - Brister inom naturvetenskap och teknik 
YVS/Ventilation - Ökade behov inom modem värmeproduktion 
Moderna utbildningsmiljöer med möbler i klassrum och elevutrymmen som är 
ända ålsenliga för lärandet - Nuläget är i huvudsak äldre o mer traditionella 

i olika grad slitna skolmöbler. 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

Forts. § 59 

Den förstärkning som skett av gymnasiets investeringsram 2019 utifrån de särskilda 
äskandena som gjorts från fordon- och transportprogrammet samt industriprogrammet 
ligger inom en rimlig nivå för att kunna genomföra delar av ovanstående 
reinvesteringsbehov under en period av år. 

För 2019 beviljades investeringsramen till 11 miljoner och denna förstärkta nivå 
behöver ligga kvar under planperioden 2020-2023. Under kommande år fram till 2040 
ökar andel gymnasieungdomar enligt prognos med ca. 30% vilket ytterligare stärker 
behoven av reinvesteringar. 

Res- och matersättning vid APL- Arbetsplatsförlagt Lärande 
Nuvarande ersättning till yrkeselevema för resor till och från arbetsplats vid APL är 10 
kr/mil som ger en årskostnad på ca 820 tusen kronor. Eleversättningen för mat vid APL 
är 35 kr som ger en årskostnad på ca 700 tusen kronor. 

Politiken har vid olika tillfällen drivit på en justering/uppräkning av dessa elev 
ersättningar. Reseersättningen föreslås höjas till 15 kr och matersättningen föreslås 
höjas till 50kr. 

Den utökade kostnaden för höjningen enligt ovan blir ca 720 tusen kronor/år beroende 
på andel elever i yrkesprogram och tid i APL. Budgetjustering föreslås bli som högst 
800 tusen kronor. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11 
Bilaga - Särskilda investerings behov - gymnasiet 2019 
Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) gällande res- och matersättning samt arbets 
och undervisningsunderlag vid Östrabo yrkes 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att eleversättningen för resor till och från APL höjs från 10 kr/mil till 15 kr/mil 

att eleversättningen för mat vid APL höjs från 35 kr till 50 kr samt 

att investeringsbehovet av arbets- och undervisningsunderlag vid Östrabo yrkes tas med 
i budgetarbetet. 

1 usteranciesigrrntur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

Forts. § 59 

Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 

"Protokollsanteckning gällande Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) gällande res 
och matersättning samt arbets- och undervisningsunderlag vid Östrabo yrkes. 

Det är glädjande att rese- och matersättning nu äntligen kommer att höjas. 
Sverigedemokraterna lade fram förslaget redan 2016 och Barn- och utbildningsnämnden 
beslutade under 2017 att en höjning skulle inarbetas i 2018 års budget (Beslut- 
201600685-BUN-§ 66). 
Då beslutet aldrig kom att verkställas under Socialdemokraternas tid vid makten är det 
lite komiskt att man nu i opposition lägger fram det som ett eget förslag." 

J usterandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 60 Dnr BUN 2019/00229 

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen att ta fram en 
strategisk plan för IKT-pedagogisk utveckling 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämndens 2:e vice ordförande Cecilia Sandberg (S) lämnade den 
14 februari in ett ledamotsinitiativ gällande att ta fram en digital lärstrategi. Efter 
diskussioner i barn och utbildningsnämndens presidium 2019-03-07 och 2019-04-11 
beslutades att skriva fram ett ärende till nämnden som föreslås ge förvaltningen i upp 
drag att ta fram en strategisk plan för IKT-pedagogisk utveckling 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-15 
Ledamotsinitiativ från 2:e vice ordförande Cecilia Sandberg (S) gällande digital 
lärstrategi 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att ge barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för 
IKT-pedagogisk utveckling 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-04-23 

§ 61 Dnr BUN 2019 /00507 

Ansökan om planbesked och förstudie för Ljungskile skola och 
förskola 
Sammanfattning 
Barn och utbildning behöver av Samhällsbyggnadsförvaltningen beställa planbesked 
och fördjupad förstudie i syfte att få fram lokallösningar för ny skola och förskola i 
Ljungskileområdet. Detaljplanarbete bör starta parallellt med den förstudie som nu finns 
framtagen men som behöver fördjupas i vissa delar för att påvisa möjliga alternativ. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-04-16 
Förstudie Ny F-9 Skola och förskola i Ljungskile 

Yrkanden 
Ordförande Roger Ekeroos (M): å ledamöterna i (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar: 
tilläggsattsats: att trafikutredning genomförs parallellt 
Martin Pettersson (SD): bifall till tilläggsattsats 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att ansöka om planbesked för en expansion av Ljungskileskolan 

att beställa förstudie av samhällsbyggnadsförvaltningen för alternativa och komplet 
terande lokaliseringslösningar i Ljungskileområdet samt 

att trafikutredning genomförs parallellt 

Utdrags bestyrkande 


