
  

 
Kallelse 
Föredragningslista 

Barn och utbildningsnämnden 

 

1(3) 

2019-03-11  
 

 

 
 

 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve torsdagen den 21 mars 2019 kl. 08:30  
  
Ordförande Roger Ekeroos 
  
Sekreterare Pernilla Gustafsson 

 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

1.  Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering   
Dnr BUN 266876  

 

I tur att justera: Krzysztof Swiniarski (SD) 

Beräknad tid för justering: Tisdagen den 26 mars 2019 

 



  
 

Kallelse 
Föredragningslista 
Barn och utbildningsnämnden 
 

2(3) 

2019-03-11  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

2.  Information till nämnd 2019-03-21 
Dnr BUN 2019/00013  
 

1. Utbildningspass - Grundskolans verksamhet  
 
 
 

2. Utbildningspass – Gymnasieskolans verksamhet  
 
 
 

3. Barnomsorgskön 
 
 
 

4. Budgetdialog 2019 
 

 
5. Ekonomisk uppföljning jan-feb 

 
 

6. Information om Fyrbodals kommunalförbunds verksamhet inom 
utbildning- och kompetensförsörjningsområdet 
 
 
 
 
 
 

7. Lokalfrågor 
- Information om förslaget att ändra grundsärskolan Äsperöd-Skansen 

från åk 1-6 till åk 1-7   

 
 
 
08:40-09:30 
Verksamhetschef 
grundskola  
 
09:50-10:40 
Verksamhetschef 
gymnasieskola  
 
10:40-11:00 
Verksamhetschef 
förskola  
 
11:00-11:45 
Controller  
 
11:45-12:00 
Controller  
 
13:00-13:40 
Kompetensförsörjni
ngsstrateg  
Projekt- och 
processledare 
Fyrbodals 
kommunalförbund  
 
13:40-14:00 
Utredare och 
Lokalplanerare 

3.  Information - Förvaltningschef 2019-03-21 
Dnr BUN 2019/00014  
 

1. Förvaltningschefen informerar  
- Oreglerad faktura till Kunskapsförbundet Väst 
- Barn och utbildningsnämndens årshjul 2019 

 
2. Inspektionsärenden  

 

 
 
 
14:40-15:00 
Förvaltningschef  
 
 
15:00-15:10 
Administrativ chef 



  
 

Kallelse 
Föredragningslista 
Barn och utbildningsnämnden 
 

3(3) 

2019-03-11  
 

 

 

Föredragningslista Föredragande 

4.  Information - Ordförande 2019-03-21 
Dnr BUN 2019/00015  
 

1. Processen kring den operativa lokalgruppen   
 

Beslutsärenden kl. 14:00-14:20 

 
 
 
15:10-15:30 
Ordförande  

5.  Medborgarförslag från Marie Arvidsson om att avskaffa krav på 
busskort för barn i förskoleklass och de lägre årskurserna 
Dnr BUN 2019/00249  

Administrativ chef 

6.  Budgetdialog 2019 
Dnr BUN 2019/00017  
 
Handlingar kommer senare. 

Controller  

7.  Hemställan till kommunfullmäktige att fatta beslut om avgifter för 
ägar- och ledningsprövning för viss enskild verksamhet  
Dnr BUN 2018/01085

Utredare 

8.  Förslag att ändra grundsärskolan Äsperöd-Skansen från åk 1-6 till åk 
1-7   
Dnr BUN 2019/00364  

Utredare  

9.  Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-03-21 
Dnr BUN 2019/00002  

Nämndsekreterare  

10.  Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev som 
känner sig kränkt 2019-03-21 
Dnr BUN 2019/00034  

Nämndsekreterare 

11.  Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning om 
frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2019-03-21 
Dnr BUN 2019/00238  

Nämndsekreterare 

12.  Övriga frågor 
Dnr BUN 266962  

 

Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive 
gruppledare. 
 
Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande 
hygienartiklar. 
 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr BUN 266876   1 

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 

Krzysztof Swiniarski (SD). Beräknad tid för justering är tisdagen den 26 mars 2019.       

                             

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Krzysztof Swiniarski (SD) till justerande samt  

  

att justering äger rum tisdagen den 26 mars 2019 

      

      

 



 

 

 
 

Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr BUN 2019/00013  2 
Information till nämnd 2019-03-21 
 

1. Utbildningspass - Grundskolans verksamhet  
 

2. Utbildningspass – Gymnasieskolans verksamhet  
 

3. Barnomsorgskön 
 

4. Budgetdialog 2019 
 

5. Ekonomisk uppföljning jan-feb 
 

6. Information om Fyrbodals kommunalförbunds verksamhet inom utbildning- och 
kompetensförsörjningsområdet 

 
7. Lokalfrågor 
- Information om förslaget att ändra grundsärskolan Äsperöd-Skansen från åk 1-6 

till åk 1-7   

 

      
      
      
      
      
      
      
 



 

 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1)

2019-02-27 Dnr BUN 2019/00013

  
 

Handläggare 
Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 
Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information till nämnd 2019-03-21 
 

1. Utbildningspass - Grundskolans verksamhet  
 

2. Utbildningspass – Gymnasieskolans verksamhet  
 

3. Barnomsorgskön 
 

4. Budgetdialog 2019 
 

5. Ekonomisk uppföljning jan-feb 
 

6. Information om Fyrbodals kommunalförbunds verksamhet inom utbildning- och 
kompetensförsörjningsområdet 
 

7. Lokalfrågor 
- Information om förslaget att ändra grundsärskolan Äsperöd-Skansen från åk 1-6 

till åk 1-7   
 
     

      
 
   
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr BUN 2019/00014  3 
Information - Förvaltningschef 2019-03-21 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- Oreglerad faktura till Kunskapsförbundet Väst 

- Barn och utbildningsnämndens årshjul 2019 

 

2. Inspektionsärenden  

  

   

    

 

 

 

     

      

      

      

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-02-27 Dnr BUN 2019/00014 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information - Förvaltningschef 2019-03-21 

 

1. Förvaltningschefen informerar  

- Oreglerad faktura till Kunskapsförbundet Väst 

- Barn och utbildningsnämndens årshjul 2019 

 

2. Inspektionsärenden  

 

 

     

      

 

   
 



UDDEVALLA KOMMUN
Barn och utbildning

2019‐02‐26

=>Uppföljning ekonomi och verksamhet =>Arbetsmiljö
=> Planering ekonomi och verksamhet '=>Lokalfrågor
=>Hållbar utveckling

Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Beslutsärenden

Rapport arbetsmiljö Bokslut 2018 med 
verksamhets-
berättelse

Budgetdialog    2020-
2022

Delårsbokslut TI 2019 Internkontroll-rapport 
2019 -deluppföljning 

Rapport arbetsmiljö Delårsbokslut TII 
2019

Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 

Internkontroll-rapport 
2019       och plan 
2020

Anmälda kränkningar 
och frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Rapport om 
skolplaceringsproces
sen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud 2020/2021

Styrkort BUN - 
justering av uppdrag 
och målnivåer 

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen

Bokslut ekonomi 
(delrapport)

Verksamhets-
berättelse med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd 

Ekonomisk 
uppföljning jan-febr

Drogförebyggande 
arbete 

Delårsrapport T1 med 
resultatdialog SKA 
FVL-nämnd

Lärande för hållbar 
utveckling och ISO 
14001 

Controllerrapport 
Central

Delårsrapport TII 
med resultatdialog 
SKA FVL-nämnd

Förslag anslagsbind-
ningsnivåer; 
Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 samt 
översyn av stykort

Controllerrapport och 
ekonomisk 
uppföljning jan-okt

Kommunens 
aktivitetsansvar

Rapport arbetsmiljö Anmälda kränkningar 
och frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Information om 
skolaplaceringsproce
ssen 2019/2020

Gymnasieskolans 
utbud

Anmälda 
kränkningar och 
frånvaro till 
huvudmannen,  
ärenden från BEO 
och Skolinspek-
tionen 

Lokalbehov kopplat 
till befolknings-
prognos

Måltidsrapport

Rapport arbetsmiljö

Budgetdialogsmöte 7 
mars 13:00-16:00

Bussresa lokaler Verksamhetsplan år 
2020-2022 med 
budget år 2020 
samt översyn av 
stykort (mitten av 
sept)

13 februari 
utbildningsdag bun

ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN   2019

2019

Informationsärenden

Arbetsmöten

Utbildningsdagar



Skrivelse  
Barn och utbildning 

1(3) 

2019-03-21 Dnr BUN 2019/00028 

 

 

Pågående ärenden – myndigheter 2019 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 2019:443 - Beslut att 
överlämna anmälan mot Sommarhemsskolan 
7-9 till Uddevalla kommun (BUN 
2019/00137) 

  2019-01-22 – Beslut att 
överlämna anmälan till 
Uddevalla kommun – svar senast 
2019-02-22

2019-02-21 – yttrande skickas 
med beslutsjournal 

Skolinspektionen - Begäran om yttrande med 
anledning av anmälan mot Västerskolan Dnr 
2019:1094 (BUN 2019/00246) 

  2019-02-21 – Begäran om 
yttrande – svar senast 2019-03-
20 

 

Barn och elevombudet enskilda elever 
Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 

   
Övriga myndigheter  

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
       
       

 
  



 
 

Skrivelse 
Barn och utbildning 

2(3) 

2019-03-21 Dnr BUN 2019/00028 

  

 

 

Pågående ärenden – myndigheter 2018 
Skolinspektionen enskilda elever 

Ärende  Historik  Senast inkommen handling  Senast utgående handling 
Skolinspektionen 41-2018:3982 - Anmälan 
om elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid 
Linnéaskolan i Uddevalla kommun BUN 
2018/00545 

2018-05-18 Begäran om 
yttrande 
2018-06-07 – Svar med bilagor 
skickas 
2018-10-12 – Beslut om 
föreläggande – svar senast 7 
december 2018 
2019-01-30 – konversation 
mellan rektor och 
Skolinspektionen 
2019-02-05 – Tjänsteanteckning 

2019-02-06 – Uppföljning av 
beslut – svar senast 2019-03-15 

2018-12-07 – Svar skickat med 
beslutsjournal  

Skolinspektionen 41-2018:5957 - Anmälan 
om skolsituation för en elev vid Stråketskolan 
i Uddevalla kommun (BUN 2018/00796) 

2018-09-04 – Beslut att lämna 
över ärendet till Uddevalla 
kommun 
Svar daterat 2018-09-14 skickas

2018-11-06 – Begäran om 
komplettering 

2018-11-12 komplettering 
inskickad  

Skolinspektionen 41-2018:9485 Beslut att 
överlämna anmälan mot Uddevalla 
gymnasieskola, Östrabo 1 till Uddevalla 
kommun (BUN 2018/01062) 

 2018-11-07 Beslut att lämna 
över anmälan till kommunens 
klagomålshantering med svar 
senast 9 januari

2018-12-20 – Svar skickad med 
beslutsjournal  



 
 

Skrivelse 
Barn och utbildning 

3(3) 

2019-03-21 Dnr BUN 2019/00028 

  

 

 

Skolinspektionen 41-2018:11007 Begäran om 
yttrande med anledning av anmälan avseende 
Sommarhemsskolans grundsärskola i 
Uddevalla kommun (BUN 2018/01178)

 2018-12-12 – Begäran om 
yttrande – svar senast 14 januari  

2019-01-11 – Svar skickad med 
beslutsjournal 

 
 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr BUN 2019/00015  4 

Information - Ordförande 2019-03-21 

 

1. Processen kring den operativa lokalgruppen   

     

     

      

      

      

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-02-27 Dnr BUN 2019/00015 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Information - Ordförande 2019-03-21 

 

1. Processen kring den operativa lokalgruppen   

      

      

 

   
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr BUN 2019/00249  5 

Medborgarförslag från Marie Arvidsson om att avskaffa krav på 
busskort för barn i förskoleklass och de lägre årskurserna 

Sammanfattning 

Marie Arvidsson har i medborgarförslag framfört önskemål om att kravet på busskort 

för barn i förskoleklass och de lägre årskurserna avskaffas. Hon hänvisar till att yngre 

barn inte är mogna att ta hand om en sådan värdehandling och att detta drabbar 

föräldrarna ekonomiskt när kortet måste ersättas. Barnen åker endast till och från skolan 

och inte på eget bevåg. Kravet på riktiga busskort föreslås därför tas bort.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-08  

Medborgarförslag från Marie Arvidsson om att avskaffa krav på busskort för barn i 

förskoleklass och de lägre årskurserna 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-02-13 § 36                           

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att avslå medborgarförslaget om att avskaffa busskort för de yngre barnen eftersom 

nämnden saknar möjlighet att fatta ett sådant beslut. Det är ytterst Västtrafik som avgör 

vilka administrativa rutiner som gäller för resor med allmänna kommunikationer.    

 

    

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(2) 

2019-03-08 Dnr BUN 2019/00249 

  

 

Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Medborgarförslag från Marie Arvidsson om att avskaffa krav 

på busskort för barn i förskoleklass och de lägre årskurserna 

Sammanfattning 

Marie Arvidsson har i medborgarförslag framfört önskemål om att kravet på busskort 

för barn i förskoleklass och de lägre årskurserna avskaffas. Hon hänvisar till att yngre 

barn inte är mogna att ta hand om en sådan värdehandling och att detta drabbar 

föräldrarna ekonomiskt när kortet måste ersättas. Barnen åker endast till och från skolan 

och inte på eget bevåg. Kravet på riktiga busskort föreslås därför tas bort.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-08  

Medborgarförslag från Marie Arvidsson om att avskaffa krav på busskort för barn i 

förskoleklass och de lägre årskurserna 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-02-13 § 36     

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att avslå medborgarförslaget om att avskaffa busskort för de yngre barnen eftersom 

nämnden saknar möjlighet att fatta ett sådant beslut. Det är ytterst Västtrafik som avgör 

vilka administrativa rutiner som gäller för resor med allmänna kommunikationer.    

Ärendebeskrivning 

Marie Arvidsson har framfört följande önskemål i ett medborgarförslag:  

 

För de barn som går i förskoleklass och lägre årskurser borde kravet på busskort till 

skolbuss avskaffas. Barnen är inte mogna att ta hand om en sådan värdehandling. 

Föräldrarna drabbas ekonomiskt när kortet ska ersättas. Det är en omotiverad 

administration för skolan att hålla på med tillfälliga intyg. Risken att dessa små barn 

skulle fuskåka är minimal. Skolans personal följer barnen till bussen och ser till att rätt 

barn hamnar på rätt buss. Att dessutom kräva giltig resehandling är onödigt. Busskort 

till dessa småttingar, som ändå inte åker någonstans på eget bevåg är bara dumheter. 

Så jag föreslår att kravet på "riktigt" busskort avskaffas. 

 

Västtrafik ansvarar för upphandling av de allmänna kommunikationer som nämnden har 

behov av för att tillgodose behovet av skolskjutsar för de elever som är berättigade till 

det. Samtidigt är de busslinjer som trafikerar kommunen öppna för allmänheten. Det 

finns alltså inte några busslinjer som endast är avsedda för elever som åker skolskjuts.  



 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

2(2) 

2019-03-08 Dnr BUN 2019/00249 

  

 

 

 

 

Barn och utbildningsförvaltningen debiteras en årlig kostnad för upprätthållandet av 

nödvändiga busslinjer. Därutöver sker inköp av de busskort som behövs till berättigade 

elever. När de åker med bussarna och visar upp sitt färdbevis sker en registrering av 

färden och antalet genomförda resor ligger sedan till grund för den slutliga debiteringen 

av kostnaden för kommunen.  

 

De elever som är berättigade till skolskjuts tilldelas ett busskort. Om eleven tappar bort 

kortet kan det spärras. Eleven får ett tillfälligt färdbevis och ett nytt busskort beställs av 

administratör vid grundskolekontoret. En administrativ kostnad uppgående till 150 kr 

debiteras.  

 

Så sammanfattningsvis avslås förslaget på grund av följande skäl:  

 Busslinjerna är öppna för allmänheten vilket betyder att vem som helst kan åka 

med på resan och inte endast elever som är skolskjutsberättigade. Eleverna 

måste därför kunna visa färdbevis.  

 Registrering av färdbevis ligger till grund för reglering av kostnaderna för 

busstrafiken.  

 Det är inte nämnden som avgör frågan om färdbevis utan det är Västtrafik som 

beslutar om vilka administrativa rutiner som ska gälla.     

 

 

 

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Expediera till 

Marie Arvidsson  

Grundskolekontoret 

 



Från: noreplv@uddevalla.se <noreplv@uddeva lla.se>

Skickat: den 11 februari 2OI9 t0:25
Till: Funktionsbrevlåda Kommunledningskontoret <Kommunledningskontoret@uddevalla'se>

Ämne: Medborga rförslag

Medborga rförslagets ä rende:
Avskaffa krav på busskort för skolbuss för små barn

Ditt medborgarförslag:
Hej! För de barn som går i förskoleklass och lägre årskurser borde kravet på busskort till skolbuss

avskaffas. Barnen är inte mogna att ta hand om en sådan värdehandling. Föräldrarna drabbas

ekonomiskt när kortet ska ersättas. Det är en omotiverad administration för skolan att hålla på med

tillfälliga intyg. Risken att dessa små barn skulle fuskåka är minimal. Skolans personal följer barnen

till bussen och ser till att rätt barn hamnar på rätt buss. Att dessutom kräva giltigt resehandling är

onödigt. Busskort till dessa småttingar, som ändå inte åker någonstans på eget bevåg är bara

dumheter. Så jag föreslår att kravet på "riktigt" busskort avskaffas.

Dagens datum
20r902Lr

Namn:
Marie Arvidsson

Adress:

Postnummer och ort:
UDDEVALLA

E-post:

UDDEVALLA-ROMMm"-
Kommunslvrclsen

Kommunlodningskontoret

2019 -02- I I

Diarierrr

6 2ot4



§ 36 

Protokoll 
Kommunfullmäktige 

2019-02-13 

Dn r KS 2019/00127 

Medborgarförslag från Marie Arvidsson om att avskaffa krav på 
busskort för barn i färskoleklass och de lägre årskurserna 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att överlåta till barn och utbildningsnämnden att fatta beslut i ärendet 

Justerandes signatur 

# C~~ 
Utdragsbestyrkande 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr BUN 2019/00017  6 

Budgetdialog 2019 

 

Handlingar kommer senare.       

 

    

    

    

    

     

     

 

      

      

      

      

      

      

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr BUN 2018/01085  7 

Hemställan till kommunfullmäktige att fatta beslut om avgifter 
för ägar- och ledningsprövning för viss enskild verksamhet  

Sammanfattning 

Från och med 1 januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplig och ekonomiska 

förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de 

skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännande-

prövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta 

kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.  

 

Ändringarna innebär även att kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om 

godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem      

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26 

Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående 

förskola                             

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa till Kommunfullmäktige att fatta beslut om att avgift för ansökan om 

nyetablering av fristående förskola samt vissa fritidshem (sådana som inte anordnas vid 

en fristående skolenhet) uttas med 25 000 kr och för ansökan om utökning av befintligt 

godkännande uttas avgift med 15 000 kr      
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Handläggare 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 

Telefon 0522-69 70 81 
lise-lotte.bengtsson@uddevalla.se 

 

Hemställan till kommunfullmäktige att fatta beslut om avgifter 

för ägar- och ledningsprövning för viss enskild verksamhet 

Sammanfattning 

Från och med 1 januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplig och ekonomiska 

förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de 

skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännande-

prövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta 

kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.  

 

Ändringarna innebär även att kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om 

godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-02-26 

Cirkulär 18:41 Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva fristående 

förskola         

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa till Kommunfullmäktige att fatta beslut om att avgift för ansökan om 

nyetablering av fristående förskola samt vissa fritidshem (sådana som inte anordnas vid 

en fristående skolenhet) uttas med 25 000 kr och för ansökan om utökning av befintligt 

godkännande uttas avgift med 15 000 kr.   

 

   

Ärendebeskrivning 

Från och med 1 januari 2019 infördes skärpta krav på insikt, lämplig och ekonomiska 

förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För kommunens del innebär de 

skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare omständigheter i sin godkännande-

prövning och tillsyn av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. De skärpta 

kraven omfattar dock inte pedagogisk omsorg.  

 

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor och 

vissa fritidshem. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa 

de föreskrifter som gäller för utbildningen och den inte innebär påtagliga negativa 

följder på lång sikt för den del av skolväsendet som anordnas av kommunen.  
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Utöver detta ska kommunen från och med 1 januari 2019 även göra en ägar- och 

ledningsprövning. I skollagens 2 kap 5 § anges vilka krav som ställs i anslutning till 

godkännandet. Det rör krav på insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, 

ekonomiska förutsättningar, förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

utbildningen samt att den enskilde är lämplig.  Kraven ska även vara fortlöpande 

uppfyllda och ska prövas vid den löpande tillsynen.   

 

I 2 kap 5 a§ skollagen anges vilken personkrets som ska leva upp till de skärpta kraven.  

 

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. Befintliga 

godkännande behöver inte prövas på nytt. Från och med 1 januari 2019 ska dock det 

prövas om ägare och ledning uppfyller kraven inom ramen för tillsynen och att den som 

redan har ett godkännande ska anmäla ändringar i den berörda kretsen av personer till 

kommunens tillsynsenhet.  

 

Ändringarna innebär även att kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om 

godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem. Taxan ska utgå 

från självkostnadsprincipen.      

 

 

 

Staffan Lindroos Lise-Lotte Bengtsson 

Förvaltningschef Administrativ chef 

Expediera till 
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Kommunstyrelsen  

Förskola  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva  

fristående förskola   

Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom 

motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta 

krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva 

verksamhet.  

Det är proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för 

upphandling inom välfärden som ligger till grund för ändringarna. De börjar gälla den 

1 januari 2019. 

De skärpta kraven påverkar kommunens godkännande av fristående 

förskolor 

För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare 

omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och 

vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet med 

förskoleklass, grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar dock inte 

pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte kommunens godkännande och tillsyn av 

sådan verksamhet i enskild regi. När det gäller fristående skolor är det 

Skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de skärpta kraven. Motsvarande 

krav inom andra välfärdssektorer prövas av Inspektionen för  vård och omsorg (IVO).  

Ändringarna innebär vidare att kommunen få ta ut en avgift för ansökningar om 

godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.   

Detta cirkulär ger en övergripande beskrivning av vad de skärpta kraven innebär för 

kommunens godkännandeprövning och tillsyn. Cirkuläret bygger på hur ändringarna 

beskrivs och motiveras i propositionen.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer sannolikt att komplettera denna 

information med ytterligare cirkulär eller annan information längre fram. När i tiden 

så kommer ske går dock inte att säga i dagsläget.  
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De skärpta kraven som ska prövas  

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor 

och vissa fritidshem. Vad gäller godkännande ska sådant idag lämnas om den enskilde 

har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och 

utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av 

skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska 

fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad 

som kallas en ägar- och ledningsprövning.  

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den 

enskilde  

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 

gäller för verksamheten 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

verksamheten, och  

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.  

Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande 

tillsyn.  

Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven  

Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse  

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller 

på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten  

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och  

4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 

inflytande över verksamheten.  

Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda 

ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten. 

På grund av att ägandet kan vara spritt på många som antingen äger aktier i ett 

börsbolag eller är medlemmar i ett kooperativ avgränsas kretsen i prövningen till att 

omfatta ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten. Eftersom ägande kan 

struktureras på många olika sätt måste bedömningen av vem som har ett väsentligt 

inflytande göras samlat utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. Hur 

ägarförhållandena ser ut i övrigt kan påverka vilket inflytande som en delägare har 

över verksamheten. Som en huvudregel kan dock en ägare anses ha ett väsentligt 

inflytande i ett aktiebolag om ägaren representerar mer än 10 procent av det 

röstberättigade aktiekapitalet. 

Föreningar och stiftelser har typiskt sett inga ägare med väsentligt inflytande varför 

prövningen där som utgångspunkt endast kommer att omfatta styrelsen. När det gäller 

verksamhet som bedrivs av t.ex. ett kooperativ, som saknar ägare med väsentligt 



 

inflytande och VD eller annan med ett bestämmande inflytande över verksamheten, 

ska styrelsen tillsammans ha de kunskaper som krävs. Varje ledamot i en styrelse 

behöver alltså inte ha kunskapen, men kompetensen måste sammantaget finnas i den 

berörda kretsen.  

I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas gemensamt av de bolagsmän som har ett 

väsentligt inflytande.  

Om en ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person ska prövningen 

omfatta även ledning och ägare hos denna. Det avgörande är vilket inflytande dessa 

personer kan anses ha över verksamheten, oavsett om det är direkt eller indirekt 

genom andra juridiska personer.  

För att förhindra att bulvanförhållanden uppstår bör prövningen även omfatta andra än 

VD som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Prövningen ska dock 

avgränsas till personer med en ledande funktion på motsvarande nivå som en VD, 

exempelvis en förvaltare, eller någon som visserligen inte har en sådan formell 

ställning, men i praktiken utövar ett motsvarande inflytande. 

En anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis en förskolechef, ingår inte i 

prövningen, om det inte finns några omständigheter som talar för det, t.ex. att 

förskolechefen tillika ingår i styrelsen för verksamheten. Vilka kompetenskrav och 

liknande som gäller förskolechefer regleras i särskild ordning i skollagen.1  

Om verksamheten bedrivs av en fysisk person är det den personen som ska prövas.    

Det är inte givet att en verksamhet ska beviljas godkännande även om de enskilda 

personerna var för sig tidigare godkänts vid en prövning. En ägar- och 

ledningsprövning är förknippad med en viss verksamhet, t.ex. utbildning vid en viss 

förskoleenhet. Det innebär att bedömning måste göras för varje verksamhet om 

företrädarna har tillräcklig insikt och är lämpliga att bedriva den aktuella 

verksamheten.  

En ägar- och ledningsprövning innebär inte att kommunen gör en överprövning av 

vilka företrädare som väljs på en stämma. Dessa personer är alltjämt företrädare för 

den juridiska personen. Den organisation som väljer att bedriva en viss verksamhet är 

dock tvungen att uppfylla de skärpta kraven.  

Förändringar i personkretsen ska så snart som möjligt anmälas till kommunen av den 

enskilde huvudmannen, dock senast en månad efter förändringen.  

Närmare om kravet på insikt  

Kommunen ska pröva om sökanden som vill bedriva fristående förskola och vissa 

fritidshem har tillräcklig insikt i de gällande föreskrifter som krävs för att bedriva 

verksamheten samt i övrigt är lämplig i samband med en ansökan om godkännande 

eller tillstånd. Kraven på insikt är viktigt för att ge den enskilde en högre beredskap 

                                                 
1 Fr.o.m den 1 juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor enligt 2 kap 9 § skollagen.  



 

för uppdraget och därigenom säkerställa att den sökande har förutsättningar att kunna 

bedriva verksamhet av god kvalitet. 

Utöver krav på kunskap om innehållet i den lagstiftning som reglerar den verksamhet 

som godkännandet avser, omfattar kraven också kunskap om bland annat de 

arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som gäller för verksamheten. Kunskapen 

kan visas exempelvis genom en redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet 

eller utbildning på området.   

Kraven på insikt innebär att den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt ska ha 

förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Utöver kunskap om de 

skolförfattningar som gäller för verksamheten omfattar kravet på insikt även kunskap 

om bl.a. de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som reglerar verksamheten. 

Vidare krävs att den enskilde kan visa att denne har kunskap om de ekonomiska 

regelverk som styr associationsformen, exempelvis reglerna i årsredovisningslagen 

(ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). Kunskapen kan visas exempelvis genom en 

redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området. 

 

Bedömningen ska ske samlat för hela den berörda kretsen, dvs. kravet ska i ett 

aktiebolag vara uppfyllt av styrelsen, den verkställande direktören och ägarna 

sammantaget. I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas av bolagsmännen och eventuella 

kommanditdelägare gemensamt. I en ekonomisk eller ideell förening ska kraven 

vanligtvis uppfyllas av styrelsen. Det krävs alltså inte att samtliga personer i den 

berörda kretsen har kunskapen, utan endast att den sökande kan visa att kunskapen 

finns representerad inom kretsen. 

Kraven på insikt ska uppfyllas av den berörda personkretsen – att endast till exempel 

genom anställda eller externa konsulter ha tillgång till kompetensen eller kunskapen är 

inte tillräckligt för att kraven ska anses uppfyllda. 

Närmare om kravet på ekonomiska förutsättningar 

Den som ansöker om godkännande ska ha ekonomiska förutsättningar att driva 

verksamheten i enlighet med de krav som ställs på den.  

I kravet på ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt 

som innebär att den bär sina kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för 

nödvändiga investeringar. Det kan bli aktuellt att ingripa mot en aktör om ekonomin 

kraftigt försämras, t.ex. genom vikande barnunderlag eller att aktörens tillgångar 

minskar, på ett sådant sätt att det påverkar förutsättningarna att bedriva en verksamhet 

av godtagbar kvalitet enligt lagar och andra föreskrifter.  

Om verksamheten visar ett underskott bör det vägas in om det finns fonderade eller 

andra medel, exempelvis genom ett moderbolag eller en bankgaranti, tillgängliga för 

att hantera underskottet. Ett underskott i sig innebär inte att kravet på ekonomiska 

förutsättningar inte är uppfyllt. En prognos som visar att det finns förutsättningar att 

inom skälig tid nå ett överskott kan också vara en indikation på att kravet är uppfyllt. 



 

Om det är fråga om ett bolag som ingår i en koncern bör det även beaktas om 

ekonomin i koncernen som helhet påverkar aktörens ekonomiska förutsättningar. 

Närmare om kravet på lämplighet 

Som en del i ägar- och ledningsprövningen ska en bedömning göras av företrädarnas 

lämplighet i övrigt.  

Vid lämplighetsprövningen bör vägas in ekonomisk skötsamhet in, dvs. viljan och 

förmågan att fullgöra skyldigheterna mot det allmänna. Laglydnad i övrigt och andra 

omständigheter av betydelse beaktas. Som exempel på omständigheter av det sist 

nämnda slaget kan nämnas att personen har haft en ledande ställning i ett bolag som är 

eller har varit försatt i konkurs. I den helhetsbedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet som ska göras bör vägas in om någon ekonomisk misskötsamhet kan 

läggas personen till last.  

Mot bakgrund av att syftet med tillståndsmyndighetens prövning är att eftersträva 

seriösa ägare är det rimligt att brott av förmögenhetsrättslig karaktär beaktas vid 

prövningen. Det finns vidare ett generellt behov av att förhindra att kriminella söker 

sig till välfärdsverksamhet. Även t.ex. vålds- och sexualbrott bör därför kunna vägas 

in vid en prövning.  

Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter, såsom exempelvis hur 

långt tillbaka i tiden brottet begicks, brottets beskaffenhet och hur sökanden har 

uppträtt därefter. Om företrädarna tidigare har drivit en verksamhet vars godkännande 

eller tillstånd har återkallats, om verksamhet bedrivits olagligen eller om ansvarig 

myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten, kan det också påverka 

bedömningen av företrädarnas lämplighet. 

Den principiella utgångspunkten i ett rättssamhälle är att den som har avtjänat ett 

straff ska ha samma rätt som alla andra att verka i samhället. Enbart den 

omständigheten att en person har dömts för ett brott ska inte per automatik innebära 

att lämplighetskravet inte anses uppfyllt, utan prövningen måste göras utifrån den 

verksamhet som ska bedrivas och omständigheterna i det enskilda fallet.  

Den 1 januari 2019 träder i kraft en ändring i 16 b § förordning (1999:1134) om 

belastningsregister. Ändringen innebär att kommunen i ärenden om godkännande av 

enskild huvudman får begära ut uppgifter ifråga om den som kommunen överväger att 

godkänna som huvudman och sådana som ingår i personkretsen enligt 2 kap. 5 a § 

skollagen.   

Tillsyn ska utövas över att kraven är uppfyllda  

För att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet i övrigt upprätthålls behöver 

tillsyn utövas över att kraven på verksamheten samt ägare och ledning fortlöpande är 

uppfyllda.  Om tillsynen visar att en enskild huvudman inte uppfyller kraven för ett 

godkännande kan det bli aktuellt med ingripande från tillsynsmyndigheten. 

Kommunen får då förelägga aktören att åtgärda en brist.  



 

Ett föreläggande kan emellertid enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer endast 

utfärdas om det finns förutsättningar för att det kan följas. Ett godkännande bör därför 

kunna återkallas utan föregående föreläggande om aktören saknar rättslig eller faktiskt 

möjlighet att åtgärda de brister som föranlett frågan om återkallelse av tillståndet. 

Detta kan t.ex. vara fallet om skälet för att ta upp frågan om återkallelse är konkurs, 

om aktören uppvisar kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar och inte har 

någon möjlighet att avhjälpa bristen, eller om aktören är ett aktiebolag där samtliga 

aktier övergår till en person som bedöms vara olämplig.  

I sammanhanget bör framhållas att det av förvaltningslagen följer att innehavaren av 

godkännandet ska ges tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas. 

I 26 kap. skollagen anges de möjligheter till ingripanden som finns för en 

tillsynsmyndighet avseende skollagsreglerad verksamhet. I bestämmelserna där har 

vissa ändringar gjorts som träder i kraft den 1 januari 2019.  

Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt 

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. 

Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt.  

Kraven börjar dock gälla direkt efter ikraftträdandet den 1 januari 2019. Det innebär 

att det fr.o.m. då ska prövas om ägare och ledning uppfyller kraven inom ramen för 

tillsynen, och att den som redan har ett godkännande ska anmäla ändringar i den 

berörda kretsen av personer till kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet direkt 

efter ikraftträdandet.  

Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande  

Kommunen får enligt 2 kap. 5 § c skollagen ta ut avgift för ansökningar om 

godkännande. Det innebär inte att kommunen måste göra det, men om kommunen 

beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.  

Taxan ska bygga på självkostnadsprincipen 

När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen 

eller skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens (KL) 

bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot 

retroaktivt verkande beslut som gäller. Viss ledning kan tas av de avgifter som 

Skolinspektionen kommer att ta ut för sitt prövning av ansökningar avseende 

fristående skolor, eftersom kommunens prövning rimligen kommer att vara liknande 

avseende ansökningar om fristående förskolor.2 Varje kommuns avgift ska dock 

spegla den egna kommunens kostnader för godkännande. Kommunen får inte ta ut 

högre avgifter än motsvarande självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 § KL. Avgifter 

får alltså inte tas ut till sådana belopp att de tillför kommunen en vinst.  

                                                 
2 Skolinspektionen kommer enligt 2 kap 5 § skolförordningen ta ut en avgift på 35 000 kr för ansökan 

om nyetablering av fristående skola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.  



 

Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta direkta och indirekta kostnader 

som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är 

personalkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta kostnader är 

lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens 

eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör 

också räknas med (se prop. 1993/94:188 Lokal demokrati, s. 85).   

Beslutet får inte ha retroaktiv verkan utan avgift för ansökningar får tas ut först när 

taxebeslutet är fattat av kommunfullmäktige. Avgiften måste också bygga på 

likställighetsprincipen så att alla som söker godkännande i en och samma kommun 

behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.  

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 

laglighetsprövning i 13 kap KL. 

Finns bemyndigande att utfärda föreskrifter  

Det finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer att utfärda föreskrifter om villkor för godkännande. Föreskrifterna kan 

exempelvis avse närmare krav på vilken erfarenhet eller utbildning som ska krävas för 

att godkännas som enskild huvudman, eller hur den enskilde ska visa att denne har 

ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Vad SKL erfar är det i dagsläget oklart om sådana föreskrifter kommer utfärdas.  

Frågor med anledning att detta cirkulär besvaras i första hand av  

Ann Sofi Agnevik, avd. för juridik, annsofi.agnevik@skl.se   

Eva-Lena Arefäll, avd. för utbildning och arbetsmarknad, eva-lena.arefall@skl.se  

Kristina Söderberg, avd. för juridik, kristina.soderberg@skl.se  

 

Germund Persson  

 

 Ann Sofi Agnevik 

 Eva-Lena Arefäll 

 Lars Kolmodin  
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Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr BUN 2019/00364  8 

Förslag att ändra grundsärskolan Äsperöd-Skansen från åk 1-6 
till åk 1-7   

Sammanfattning 

Bakgrund 
Elevantalet på Norgårdenskolan åk 7-9 ökat och det måste beredas plats för ytterligare 2 

klasser i åk 7 inför ht 2019. För att lösa lokalsituationen föreslås att antalet platser i 

flexgruppen och i grundsärskolan tillfälligt minskas för att på så sätt frigöra ett 

klassrum. Minskningen av platsantalet innebär för grundsärskolans del att man inte kan 

ta emot elever i åk 7. Eleverna föreslås därför gå kvar på Äsperöd-Skansen, där det 

finns plats, ytterligare ett läsår. 

  

Samtidigt är en förstudie gällande Norgårdenskolan åk F-6 och 7-9, grundsärskola och 

träningsskola åk 7-9 beställd. Denna förstudie kommer att ligga till grund för den 

fortsatta planeringen ht 2020.          

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11     

                      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att ändra grundsärskolan Äsperöd-Skansens till att omfatta åk 1-7 fr o m höstterminen 

2019. 

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-03-11 Dnr BUN 2019/00364 

  

 

Handläggare 

Utredare Ingela Haglund Hansson 

Telefon 0522-69 65 58 
ingela.haglund@uddevalla.se 

 

Förslag att ändra grundsärskolan Äsperöd-Skansen från åk 1-6 

till åk 1-7   

Sammanfattning 

Bakgrund 
Elevantalet på Norgårdenskolan åk 7-9 ökat och det måste beredas plats för ytterligare 2 

klasser i åk 7 inför ht 2019. För att lösa lokalsituationen föreslås att antalet platser i 

flexgruppen och i grundsärskolan tillfälligt minskas för att på så sätt frigöra ett 

klassrum. Minskningen av platsantalet innebär för grundsärskolans del att man inte kan 

ta emot elever i åk 7. Eleverna föreslås därför gå kvar på Äsperöd-Skansen, där det 

finns plats, ytterligare ett läsår. 

 

Samtidigt är en förstudie gällande Norgårdenskolan åk F-6 och 7-9, grundsärskola och 

träningsskola åk 7-9 beställd. Denna förstudie kommer att ligga till grund för den 

fortsatta planeringen ht 2020.         

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att ändra grundsärskolan Äsperöd-Skansens till att omfatta åk 1-7 fr o m höstterminen 

2019. 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Ingela Haglund Hansson 

Förvaltningschef Utredare  

Expediera till 

 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr BUN 2019/00002  9 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-03-21 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-03-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11.      

                       

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-03-11 Dnr BUN 2019/00002 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-03-21 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2019-03-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr BUN 2019/00034  10 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-03-21 

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 2019-03-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11.    

                      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-03-11 Dnr BUN 2019/00034 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 

som känner sig kränkt 2019-03-21 

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 2019-03-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr BUN 2019/00238  11 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2019-03-21 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2019-03-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11.      

                      

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

   

  

      

 



 

 
 

 Tjänsteskrivelse  
Barn och utbildning 

1(1) 

2019-03-11 Dnr BUN 2019/00238 

  

 

Handläggare 

Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson 

Telefon 0522-69 70 02 
pernilla.gustafsson@uddevalla.se 

 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - 

utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och 

grundsärskola 2019-03-21   

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning daterad 2019-03-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar.      

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-11.      

Förslag till beslut  

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

   

 

 

 

 

Staffan Lindroos Pernilla Gustafsson 

Förvaltningschef Förvaltningssekreterare 
 



 

 

 

 
Protokollsförslag 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2019-03-21 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr BUN 266962   12 

Övriga frågor 
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