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Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
Plats och tid Agneberg norra sal 1:11, kl.08:30-14:00 
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 
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Tjänstgörande ersättare Stefan Eliasson (SD) ersätter Martin Pettersson (SD) §§ 122-141  

  
Ersättare Thomas Hesselroth (L) 

Catarina Brorsson (S) 

Vivian Fräknefjord (MP) 

Stefan Eliasson (SD) §§ 119-121 

Majvor Abdon (UP) 

 
Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos  

Nämndssekreterare Pernilla Gustafsson   

Planeringschef Anna Kern 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Administrativ chef Yvonne Strid  

Verksamhetsstrateg Anna Jonsson § 121 

Lokalstrateg Tony Andersson § 121 

Processledare Samhällsbyggnad Cecilia Friberg § 121   

Strateg kommunledningskontoret Mattias Hagelberg § 121  

Controller Thomas Davidsson § 122  

Utredare Anders Bengtsson §§ 122-123 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg § 125 

Verksamhetschef Grundskola Ola Sundberg §§ 124-125 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson § 125 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg § 125  

Rektor Mina Anger § 124 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson § 131 

Dataskyddshandläggare Mikael Selin § 131 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 119 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 

Caroline Henriksson (UP). Beräknad tid för justering är fredagen den 17 juni 2022. 

 

Ordförande meddelar att ärende 22. Information om Miljöstrategiskt arbete och lärande 

för hållbar utveckling lyfts ut ur dagordningen för dagens sammanträde.   

 

Yrkanden 

Dag för justering föreslås flyttas till tisdagen den 21 juni. 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

 

att välja Caroline Henriksson (UP) till justerande  

 

att justering äger rum tisdagen den 21 juni 2022. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 120 Dnr BUN 2022/00014 

Information från förvaltningschef till barn och 
utbildningsnämnd 2022-06-14 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om 

arbetsgivarindex för Uddevalla kommun 2021.  

 

En analys över Uddevalla kommuns resultat 2021 jämfört med 2020 lämnas samt 

information om positiv och negativ utveckling. En jämförelse mellan förvaltningarna 

inom kommunen lämnas och förslag på åtgärder; exempelvis att minska antalet 

medarbetare per chef. 

 

Förvaltningschef ger även en analys över barn och utbildningsförvaltningens resultat 

2021 jämfört med 2020 med förslag på förbättringar. 

 

Förvaltningschef informerar om sina reflektioner kring personalomsättningen inom 

förvaltningen och barn och utbildningsnämnden diskuterar rörligheten och personal-

omsättningen.  

 

Förvaltningschef informerar om Erasmusackreditering, vad som ingår inom Erasmus+, 

om medlemskap i Erasmus+ och vad personalen och elever/studerande kan göra 

utomlands. Information lämnas vidare om mobilitetsdelen i Erasmus+ samt de två 

vägarna in i Erasmus+ mobilitet.  

 

Förvaltningschef informerar även om vilka länder som Erasmus+ vänder sig till, vilken 

finansiering som Erasmus+ står för, hur ansökningsförfarandet går till och vad som ska 

ingå i ansökan. Information lämnas vidare om Erasmus+ viktigaste prioriteringar, vilka 

som kan söka samt vilka verksamheter som avses.  

 

Då det är huvudmannen som ansöker kommer förvaltningen skriva fram ett förslag till 

beslut till nämnden. Frågan kommer att beredas i presidiet efter sommaren.  

 

Anibal Rojas Jorquera (KD) framför att Norgårdenskolan har arbetat mycket med 

Erasmus+ med bra resultat.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 121 Dnr BUN 2022/00016 

Information om lokalfrågor 2022-06-14 

Sammanfattning 

1. Ljungskileskolan  

Processledare Samhällsbyggnad Cecilia Friberg informerar att Kommunfullmäktige 

beslutat om hyresavtalen för nya Ljungskileskolan och att nästa steg är beslut om 

avsiktsförklaring med Folkhögskolan. En entreprenadupphandling kommer ske under 

hösten 2022, rivning sker sommaren 2023, byggstart för årskurs 7-9 och idrottshall 

startar 2023 och för F-6-skolan 2025  

 

2. Skola Skäret  

Processledare samhällsbyggnad Cecilia Friberg visar de första exteriöra skisserna på 

Skäretskolan och informerar att hyreskontrakt och markupplåtelseavtal beslutas på 

kommunstyrelsen i oktober eller november 2022, entreprenörupphandling kommer ske 

november/december 2022 och detaljprojektering och bygglov 2023. Projektet går enligt 

tidplan. Dialogmöte med grannar planeras till augusti 2022.  

 

Förskola Råssbyn 

Processledare informerar vidare om förskolan i Råssbyn – Forshälla-strands förskola. 

Markupplåtelseavtalet förväntas beslutas i Kommunstyrelsen i september och hyres-

kontraktet förväntas beslutas i Samhällsbyggnadsnämnden i augusti 2022. Entreprenad-

upphandling startar i november/december 2022. Projektet går enligt tidplan.   

 

Parkens förskola  

Processledare informerar om Parkens förskola och att barn och utbildningsnämnden 

behöver besluta om behov- och lokalprogrammets inriktning för 10 avdelningar i 

september eller oktober. 

 

Strateg Kommunledningskontoret Mattias Hagelberg visar visionen för nya förskolan 

för ca 200 barn i anslutning till trygghetsboende för ca 170 boende samt situations-

planen för området. Hela Parkens förskola kommer att byggas upp på nytt. Strateg 

informerar vidare om tidplanen för förskolan; en detaljplaneändring och skydd för 

eventuella översvämningar och skyfall krävs. 

 

Centralkök 

Processledare informerar att centralköket på Äsperödsskolan ska flyttas till Källdal med 

projektstart i augusti 2022. Barn och utbildningsnämnden behöver efter det ta beslut om 

Äsperödsskolans behov.   

 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar behovet av skyddsrum och att kommunen 

behöver titta på hur antalet skyddsrum kan utökas.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 121  
 

3. Ramnerödsskolan – Skriftlig information  

Roger Ekeroos (M) framför att informationen har gått ut skriftligt i handlingarna. 

Lokalstrateg Tony Andersson visar skiss på scen i Aula och Camilla Johansson (C) 

informerar om önskemål att aula och scen även ska vara tillgänglig efter skoltid för till 

exempel föreningar.  

 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar budgeten för skolan och vad slutpriset blir. 

Lokalstrateg tar reda på fakta och återkommer. 

 

Ankaret  

Lokalstrateg informerar vidare om den pedagogiska omsorgen Ankaret i Ljungskile. Få 

föräldrar har tackat jag till plats innan sommaren. Förfrågan kommer även gå ut till 

vårdnadshavare om plats inför hösten. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-03 

Skriftlig uppdatering om Ramnerödsskolan  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.   

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 Dnr BUN 311142 

Information om internkontrollrapport 2021 - deluppföljning  

Sammanfattning 

Controller Thomas Davidsson informerar om deluppföljningen av internkontrollen för 

2021. Information lämnas om följande punkter:  

 

1. Granskning av upphandling – resursanvändningen kan förbättras och det finns 

möjlighet att göra fler direktupphandlingar men då måste personalresurser för detta 

säkerställas. Information lämnas om andel inköp från ej avtalsleverantör per verksamhet 

samt att inflationen kommer att påverka verksamheternas kostnader vilka kan sänkas 

genom att göra fler direktupphandlingar.  

 

2. Avdragsförbudet - kontroll av deltagarförteckning, syfte, moms och kontering på 

fakturor avseende representation. Hanteringen har förbättrats sedan föregående kontroll 

men kan förbättras ytterligare.  

 

3. Att driftsredovisningen inte belastas med investeringar – två avvikelser hittades i 

kontrollen som har åtgärdats. Det är en god löpande uppföljning av driftredovisningen.  

 

4. Kontroll av bidrag till fristående verksamheter. Bidragen som granskats är grund-

belopp, strukturbidrag, tilläggsbudget, ”skolmiljard” samt modersmålsersättning. Inga 

avvikelser upptäcktes i granskningen.  

 

6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning – en avvikelse av administrativ karaktär 

funnen, förvaltningen har en god kontrollnivå.  

 

Controllers slutsatser av internkontrollen är låg avvikelsenivå men en del brister som 

behöver åtgärdas.  

 

Utredare Anders Bengtsson informerar om bakgrunden till punkt 12. Granskning av 

fritidshemmens arbete utifrån fritidshemmets centrala innehåll i grundskolans läroplan 

samt om hur granskningen har genomförts under perioden 2021 tertial 1-3 och tertial 1 

2022 och vad som har kontrollerats. Information lämnas om det centrala innehållet samt 

om slutsatserna som granskningen kommit fram till. Det är stora variationer mellan 

fritidshemmen vad gäller hur arbetet bedrivs beroende på exempelvis vilka förut-

sättningar personalen har fått och vilka kunskaper personal och rektor har. Även vilken 

uppföljning och bedömning som rektor och personal genomför och dokumenterar i 

fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete varierar.  

 

Utredare informerar om vilka avvikelser som har uppmärksammats i granskningen och 

redogör för de rekommendationer som lämnas till följd av granskningens slutsatser.  

 

Camilla Johansson (C) informerar om Hälsopolitiskt forum där Tanums kommun 

beskrivit hur de arbetar med fritidspersonalens syn på sig själva och i förhållande till 

övrig personal på skolan. Det är viktigt att lyfta frågan så alla känner sig sedda och 

bekräftade för det man gör.  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 122 
 

Utredare menar att rektorerna har en nyckelroll i arbetet att all personal inkluderas och 

att det genomförs väldigt mycket bra saker i fritidshemmen men att det är mycket som 

inte dokumenteras.    

 

Anibal Rojas Jorquera (KD) lyfter problematik med att yngre och äldre elever blandas 

samt att skolan och fritidshemmet använder samma lokaler.    

 

Controller Thomas Davidsson tillägger möjligheten att söka tilläggsbelopp till elev i 

fritidshem, att uppdraget läxhjälp är avslutat och att man via Skolverket och Jämförelse-

tal kan jämföra olika statistik mellan skolor och kommuner.  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna informationen  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 123 Dnr BUN 2022/00028 

Aktuella inspektionsärenden 2022-06-14 

Sammanfattning 

Utredare Anders Bengtsson informerar om beslut från Skolinspektionen att avsluta 

ärende gällande Sandersdalsskolan. Information lämnas även om Skolinspektionens 

tematiska kvalitetsgranskning av SFI där förvaltningen har skickat in svar på frågor men 

ännu ej fått bekräftelse på om kommunen ska ingå i granskningen.   

 

Information lämnas om att förvaltningen inte yttrar sig i två skolplaceringsöver-

klagningar där vårdnadshavarna har yttrat sig över förvaltningens yttrande. 

 

Information lämnas även om förvaltningens svar till Diskrimineringsombudsmannen i 

aktuellt ärende. 

 

Avslutningsvis informerar utredare att Huvudmannen Föräldrakooperativet 

Klostergårdens förskola Ekonomisk förening har beslutat att byta namn på sin förskola 

Klostergårdens förskola till Bokenäsets Naturförskola från och med 2022-06-07. Då 

huvudmannen inte byter namn krävs inget nytt tillstånd att bedriva verksamheten.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Lista över aktuella inspektionsärenden 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen. 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 Dnr BUN 2020/00981 

Delrapport 2 - Barn och utbildningsnämndens uppdrag från 
resultatdialog, september 2020 avseende Ramnerödsskolan 

Sammanfattning 

Rektor Mina Anger lämnar en delredovisning av uppdraget ökad måluppfyllelse för 

Ramnerödsskolan. Rektor ger en bakgrund till uppdraget och informerar hur antalet 

elever med utomnordisk bakgrund har minskat, att antalet vårdnadshavare med efter-

gymnasial utbildning har ökat samt att skolan har en hög andel behöriga lärare.  

 

Information lämnas om resultatet för höstterminen 2021 för årets årskurs 9 och om 

skolans mål. Rektor informerar om årskurs 9 resultat från vårterminen 2022 samt visar 

skolans genomsnittliga meritvärde samt betyg och behörighet över tid. Rektor visar 

även grafer över elevernas resa under årskurs 7 till årskurs 8 gällande behörighet till 

gymnasiet och meritvärde och informerar om hur alla elever har förbättrat sina resultat.    

 

Information lämnas vidare om hur skolan arbetar med elevernas attityder och själv-

förtroende till studierna, vad lärarna framför i utvärdering, hur rektor tror att det 

kommer att gå framåt samt hur skolan planerar att arbeta runt eleverna. Rektor framför 

även att eleverna är väldigt tacksamma över sina lärare och den hjälp de får men att 

skolans samverkan med vårdnadshavare kan öka. 

 

Information lämnas även om att skolan ingår i IBIS-studien med Uppsala universitet 

och att quadricepspedagogik inte används längre samt hur frånvaron bland eleverna ser 

ut och hur skolan arbetar med det.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 

Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-10-22 § 156  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 125 Dnr BUN 2022/00013 

Aktuella dialogfrågor från verksamhetschefer till barn och 
utbildningsnämnd 2022-06-14 

Sammanfattning 

Verksamhetschef grundskola informerar om genomsnittligt meritvärde över tid från 

höstterminen årskurs 6 till vårterminen årskurs 9 för årskullarna 2005-2009 vilket visar 

en preliminär meritvärdesökning från 217 till 229. Information lämnas om rekrytering 

av rektorer på Ljungskileskolan 4-6, Lane Ryrs skola och Källdalsskolan F-3 samt att 

antalet elever från Ukraina i grundskolans verksamhet är väldigt osäkert men på en låg 

nivå.  

 

Slutligen informerar verksamhetschef om två allvarliga händelser som inträffat: överfall 

av elev i Herrestadsområdet och A-traktorsolycka.  

 

Anibal Rojas Jorquera (KD) ställer fråga om sommarskolan. Verksamhetschef meddelar 

att den kommer att hållas på två skolor och kommer att redovisas för nämnden i augusti.  

 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om Riksdagens beslut om 

lagförändring för att öka antalet barn i förskolan och vad det innebär. Förskolan ska 

bedriva uppsökande verksamhet hos barn i åldrarna 3-6 år och erbjuda plats för barn 

med kort tid i Sverige även om vårdnadshavarna inte har ansökt om plats. 

Verksamhetschef redogör för hur många tillkommande barn det kan röra sig om i 

Uddevalla kommun och hur förskolan arbetar för att bereda dessa platser. Information 

lämnas även om antalet förskoleplatser i Ljungskile samt om rekrytering av ny rektor, 

om grupputvecklingsarbete inom förskolans personalgrupper och att tillämpnings-

reglerna för förskolan kommer till nämnden för revidering i augusti.  

 

Ledamöter i barn och utbildningsnämnden har fått frågor om varför förskolans 

kompetensutvecklingsdagar har utökats. Verksamhetschef meddelar att motivet till 

utökningen är för att bibehålla god kvalité inom förskolan.  

 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om yrkeshögskole-

utbildningar med lågt antal ansökningar och om behov av ändring i delegations-

ordningen gällande Interkommunal ersättning vid mottagande av elever från annan 

kommun.   

 

Verksamhetschef informerar vidare om lärling inom särskild utbildning med start i 

oktober för totalt 5 elever inom områdena lokalvård, handel /lager och administration. 

Information lämnas om utmaningarna vad gäller elevernas försörjning vilket behöver 

vara säkrat innan utbildningsstart samt om framgångsfaktorer man sett i Köping och 

Lund och vad en arbetsgivare kan förvänta sig 

 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om att studenten avlöpte väl 

och att analys av resultat pågår, att antagningsläget är enligt plan men att det fortsatt är 

viss kö på attraktiva program, om antalet elever som söker med begränsad behörighet  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 125  
 

samt att sommarskolan genomförs enligt planering. Information lämnas vidare om 

rekrytering av en rektorstjänst inom BA/VF, att rekrytering av lärare och övrig personal 

går enligt plan, att matsalen i Sinclair byggs ut under sommaren samt att gymnasiet 

testar en larmapplikation som ger omedelbar kommunikation mellan kollegor samt 

möjlighet till personlarm.    

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 126 Dnr BUN 2022/00448 

Medborgarförslag från Linda Ström om att flagga med 
regnbågsflaggan 

Sammanfattning 

Linda Ström har lämnat in ett medborgarförslag som framför att alla skolor flaggar med 

regnbågsflaggan varje dag i Karlstads kommun för att visa sitt stöd för alla människors 

rätt att vara den man är och önskar att Uddevalla kommun tar efter detta agerande. 

Medborgarförslaget lyfter även den höga självmordsstatistiken bland transpersoner i 

åldrarna 15-19 år. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 13 april § 89 att överlåta Barn och 

utbildningsnämnden besluta i ärendet.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-02 

Medborgarförslag från Linda Ström om att flagga med regnbågsflaggan 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2022-04-13 § 89 

Uddevalla kommuns flaggbestämmelser 2022-01-26  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget på grund av att det inte är förenligt med Uddevalla 

kommuns flaggbestämmelser.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 127 Dnr BUN 2022/00378 

Beslut om namn på skola Skäret 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att ny grundskola planeras uppföras i på Skäret behöver 

barn och utbildningsnämnden namnge den nya grundskolelokalen.    

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-24 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-06-14 § 176 - Ansvar för byggnadskultur 

och kultur inom offentlig fysisk miljö samt beredning av namnärenden, uppdrag från 

kommunstyrelsen 2015-03-25     

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att namnge ny grundskolelokal på fastigheterna Forshälla-Röd 2:12 m.fl till 

”Skäretskolan”.      

 

Deltar ej i beslut  

Anibal Rojas Jorquera (KD) framför att Kristdemokraterna avstår fram att delta i 

beslutet.  

Caroline Henriksson (UP) framför att Uddevallapartiet avstår från att delta i beslutet.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 128 Dnr BUN 2022/00045 

Rapport Skolplacering inför läsåret 2022/2023  

Sammanfattning 

Grundskoleadministrationen tar varje år fram en rapport som visar skolplacerings-

processen inför kommande läsår. Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering 

inför läsåret 2022–2023 utifrån den information som fanns i maj 2022. 

 

Merparten av vårdnadshavarna har valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.  

Vid årets skolplaceringsprocess har 311 ansökningar lämnats in om annan skola via 

kommunens system (ansökningar i första till tredje hand) vilket är en ökning med sex 

procentenheter jämfört med föregående år. Fördelningen mellan ansökningar till 

förskoleklass och till årskurs 7 följer samma mönster som föregående år, andelen 

ansökningar till förskoleklass är något högre vid årets process och det omvända för 

årskurs 7.  

 

Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål kan beräknas till 94 % vilket innebär en 

minskning med tre procentenheter från föregående år. I uträkningen av tillgodosedda 

förstahandsönskemål ingår antalet placerade elever på fristående skolor.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

Bilaga – Statistik skolplacering inför läsåret 2022-2023  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2022-2023 med bilaga    

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 129 Dnr BUN 2022/00527 

Förlängning av samverkansavtal om ungdomsmottagning 

Sammanfattning 

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har samverkansavtal avseende ungdomsmottagning 

med kommunerna i närområdet. Syftet med avtalet är att reglera samverkan av 

ungdomsmottagning i Uddevalla. Avtalet tydliggör samarbetets omfattning och former 

samt parternas ansvar. Nuvarande avtal löper ut 31 december 2022 och nytt avtal är ej 

klart. Av avtalet framgår att det kan förlängas med ett år om parterna är överens om det 

senast 30 juni. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden önskar göra det och avser fatta 

beslut om förlängning i juni.  

 

Arbetet med ett nytt inriktningsdokument för hela Västra Götalandsregionen är försenat 

och uppdragshandlingen inför en revidering kommer tas upp i Vårdsamverkan i Västra 

Götaland och i det politiska samrådsorganet (SRO) i juni.  I avvaktan på att nytt 

inriktningsdokument blir klart görs bedömningen att socialnämnden bör utnyttja 

möjligheten till förlängning av nuvarande samverkansavtal och därför fatta beslut om att 

godkänna förlängning av avtalet för 2023. Barn och utbildningsnämnden avser fatta 

samma beslut.  

 

Ungdomsmottagningen är en viktig samverkanspartner till skolans elevhälsa. 

Elevhälsan och ungdomsmottagningen arbetar på basnivå med i huvudsak främjande 

och förebyggande uppdrag samt med tidiga insatser. Ungdomsmottagningens uppdrag 

och kompetens utgör ett viktigt komplement till skolans uppdrag inom elevhälsan samt 

till vårdcentralernas uppdrag inom första linjen. Ungdomsmottagningen utgör ett viktigt 

komplement till skolan gällande arbetet med att stärka ungas val av hälsosamma 

levnadsvanor med kompetenser och uppdrag som inte återfinns inom skola eller 

primärvård.  Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar har under de senaste åren 

ökat och mängder av insatser riktas från samhällets sida mot denna allvarliga 

folkhälsoutmaning. Ungdomsmottagningen är en verksamhet som arbetar främjande, 

förebyggande samt med tidiga insatser för att motverka psykisk ohälsa samt inom 

många frågar som rör ungdomslivets utmaningar samt övergång till vuxenlivet.   

Beslutsunderlag 

E-post från VG-region, Förlängning av samverkansavtal, 2022-05-04. 

Samverkansavtal avseende ungdomsmottagning i Uddevalla kommun. 

Psykisk hälsa på ungdomsmottagningen - en kartläggning av Sveriges 

ungdomsmottagningar. Uppdrag Psykisk Hälsa SKL (2016)  

Årsrapport UM Uddevalla 2021 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna för sin del förlängning av samverkansavtal med norra hälso- och 

sjukvårdsnämnden avseende ungdomsmottagning för 2023 samt  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 129 
 

att utse ordförande i socialnämnden att tillsammans med ordförande i barn och 

utbildningsnämnden underteckna avtalet för Uddevalla kommuns räkning. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 130 Dnr BUN 2022/00509 

Uppföljning internkontrollplan 2022, Delrapport juni  

Sammanfattning 

Nämnderna ska enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, var och en inom sitt 

område, se till att verksamheten bedrivs enligt de mål och riktlinjer som 

Kommunfullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag och annan författning som 

gäller för verksamheten.  

 

Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

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, 

reglementen 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 2022 tar upp följande 

punkter: 

  1. Granskning av upphandling 

  2. Avdragsförbud 

  3. Att driftsredovisningen inte belastas med investeringar 

  4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet  

  6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  

 12 Granskning av fritidshemmens arbete utifrån fritidshemmets centrala innehåll 

i grundskolans läroplan. 

 

Av uppföljningen framgår att det finns avvikelser inom de kontrollerade områdena.  

För det mesta av det granskade materialet är kontrollen god. 

Beslutsunderlag 

Uppföljning Internkontrollplan 2022, Delrapport juni 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna delrapporten av uppföljning av internkontrollplan 2022 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 131 Dnr BUN 311144 

Information om av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete vårterminen 2022 

Sammanfattning 

Dataskyddsombud Mathias Karlsson och Dataskyddshandläggare Mikael Selin 

informerar om rapporten Kommunstyrelsens och Barn och utbildningsnämndens 

informationssäkerhetsarbete som ingår i handlingarna.  

 

Dataskyddsombud kommer under hösten att arbeta mycket med Styrel.  

 

Dataskyddshandläggare informerar om arbetet med informationssäkerhetsklassning i 

verksamhetssystem WisAlfa, om Risk och konsekvensanalys på upphandlade system, 

om arbetet med tecknande av personuppgiftsbiträdesavtal och om personuppgifts-

incidenter. 

 

Information lämnas vidare om kameraövervakning på skolor och digitala nationella 

prov.  

 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar kraven för att få tillstånd att sätta upp kameror.  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna informationen  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 132 Dnr BUN 2022/00510 

Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete vårterminen 2022 

Sammanfattning 

Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens dataskydds-

ombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess informationssäkerhetsarbete. 

Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas informationssäkerhetsarbete 

med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 

 

I rapport daterad 2022-05-30 redogör dataskyddsombudet för de brister och 

förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 

under perioden 2021-11-25— 2022-05-30. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Rapport av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete, 2022-05-30 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 133 Dnr BUN 2022/00025 

Förändring av nämndens mått om trygghet och studiero  

Sammanfattning 

2019 infördes ett nämndsmått om trygghet och studiero i Barn- och 

utbildningsnämndens styrkort. Måttet bygger på en sammanvägning av svar på två 

frågor från Skolinspektionens elevenkät, som genomförs vartannat år. Måttet utgår från 

årskurs 9, även om Skolinspektionen också har frågat årskurs 5 samt årskurs 2 i 

gymnasiet samma frågor och deras svar redovisas i tabellform i kommentaren till 

måttet. 

 

Det nuvarande måttet föreslås tas bort, då det inte längre kan redovisas. Från och med 

2022 har Skolinspektionen ändrat såväl frågeformuleringar som svarsalternativ och 

urvalsgrupp. Nu tillfrågas årskurs 8 istället för 9 (övriga årskurser är samma). 

Svarsalternativen är dessutom olika för frågan om trygghet respektive för frågan om 

studiero (nu formulerat som arbetsro på lektionerna).  

 

Alla skolformer från och med grundskola genomför numera årliga enkäter i egen regi. 

Det har beslutats i förvaltningsledning att alla skolformer (utom förskolan som inte kan 

genomföra enkäter) ska använda samma frågeformuleringar och svarsalternativ som i 

Skolinspektionens elevenkät. Det går alltså, från och med läsåret 2022/23, att få resultat 

från elevenkäter varje år från samtliga årskurser/ utbildningar. Dock behöver en årskurs/ 

utbildning väljas ut för själva sifferredovisningen. Det föreslås att nämnden väljer 

årskurs 8, så att det blir enkelt att jämföra med riket och andra kommuner och 

huvudmän via Skolinspektionens redovisning av enkätresultat. 

 

Slutligen så finns en proposition med en rad förslag till förändringar i Skollagen, 

kopplade till skolans arbete med trygghet och studiero. De föreslagna förändringarna 

ska träda i kraft 1 augusti 2022. Bland annat ska begreppen trygghet respektive studiero 

tydligare skiljas åt, där trygghet kopplas till utbildningen och studiero till 

undervisningen, och huvudmannen ska se till att det bedrivs ett förebyggande arbete för 

att skapa trygghet och studiero på varje enhet. Utifrån detta lagförslag, föreslås att 

måtten delas upp, så att nämnden har ett mått för trygghet och ett för studiero. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att måttet för Trygghet och studiero tas bort från och med september 2022 

 

att ett mått för trygghet, som bygger på svar från årskurs 8, införs från och med 

september 2022 och sifferredovisas årligen 

 

att ett mått för studiero, som bygger på svar från årskurs 8, införs från och med 

september 2022 och sifferredovisas årligen  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 133  
 

att jämförbara svar från samtliga skolformer som använder sig av skriftliga enkäter 

årligen redovisas i måttets kommentar, tillsammans med senaste resultat från 

Skolinspektionens elevenkät där det finns att tillgå. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 134 Dnr BUN 2022/00576 

Slutrapportering av uppdraget ökad samverkan med den 
civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan 2019–

2021 om att arbeta för ökad samverkan med civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal 

föreslås slutrapporteras.  

 

Uppdraget diskuterades för avslut på uppsiktsplikten hösten 2021. Våren 2022 togs 

uppdraget åter upp på uppsiktsplikten, och det diskuterades huruvida det skulle avslutas 

eller förlängas. Mötet ansåg att Barn- och utbildningsnämnden kan lyfta ärendet till 

kommunfullmäktige för ställningstagande.  

 

Under tiden för uppdraget har ÖK idé fått en politisk styrgrupp, som tillsammans med 

en kommunal arbetsgrupp hittat struktur och arbetsformer för hantering av IOP-initiativ. 

ÖK idé har reviderats under 2021 och en ny version är antagen av kommunfullmäktige. 

Fokus är nu på värdegrund och allmänna åtaganden snarare än specifika 

samverkansformer såsom IOP, som det var tidigare. Barn- och utbildningsförvaltningen 

har deltagit i arbetet med såväl hantering av IOP-initiativ som revidering av ÖK idé och 

deltar även fortsättningsvis i arbetet. Barn och utbildning medverkar också i styrgrupp 

för ett IOP. Arbetet har alltså hittat fungerande former.  

 

I och med detta kan uppdraget sägas vara fullgjort. 

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-25 

Överenskommelse om samverkan mellan den idéburna sektorn i Uddevalla och 

Uddevalla kommun 

Utvärderingsrapport 2020 av ÖK Idé 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens 

slutrapportering av följande uppdrag: 

 

” Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019–2021 fått i uppdrag att arbeta för ökad 

samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOP-avtal (idéburet offentligt 

partnerskap)” 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 135 Dnr BUN 2022/00012 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-06-14 

Sammanfattning 

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

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-05-10-

2022-06-02 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 136 Dnr BUN 2022/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-06-14 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2022-06-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 137 Dnr BUN 2022/00031 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2022-06-14 

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 förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2022-05-09, 2022-05-16, 2022-

05-23 och 2022-05-30 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 138 Dnr BUN 2022/00033 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2022-06-14 

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 uttagna ur systemet ProReNata 2022-05-09, 2022-05-16 och 2022-

05-23 och 2022-05-30 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller 

upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-06-02 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

Protokollsanteckning 

Anibal Rojas Jorquera (KD) påpekar att det är få elever som anmäls till huvudmannen 

och misstänker att det finns ett mörkertal. Roger Ekeroos (M) framför att förvaltningen 

tittar på vilken frånvaro som anmäls och hur den anmäls. Förvaltningen återkommer till 

nämnden under hösten. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 Dnr BUN 2022/00015 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 
2022 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om 

erfarenheter från pandemitopp i början av terminen, om förändring i presidiet och om 

bra samarbete i detsamma.   

 

Ordförande tackar nämndens ledamöter och ersättare, presidiet och förvaltningschef 

med förvaltning för ett bra arbete och samarbete under våren.  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 140 Dnr BUN 311143 

Miljöstrategiskt arbete och lärande för hållbar utveckling 

Sammanfattning 

Informationspunkten lyfts ur från dagens sammanträde. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-06-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 141 Dnr BUN 266962 

Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor lämnas. 
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