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2020-11-17  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
Plats och tid Förvaltningschefens rum, 2020-11-17 kl. 08:30-15:50 
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Camilla Johansson (C), 1:e vice ordförande Deltar på distans i Stadshuset
Anibal Rojas Jorquera (KD), 2:e vice ordförande Deltar på distans 
Niklas Moe (M) Deltar på distans 
Claes Dahlgren (L) Deltar på distans 
Cecilia Sandberg (S) Deltar på distans 
Sonny Persson (S) Deltar på distans 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Deltar på distans i Bäve §§ 159-160 
Krzysztof Swiniarski (SD) Deltar på distans 
Martin Pettersson (SD) Deltar på distans 
Bjarne Rehnberg (UP) Deltar på distans 
Majvor Abdon (UP) Deltar på distans 
 

Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Ekberg (S) Deltar på distans ersätter Veronica Vendel (S)  
Vivian Fräknefjord (MP) Deltar på distans ersätter Kerstin Joelsson-
Wallsby (V) §§ 161-171 
 

Ersättare Ingela Ruthner (M) Deltar på distans 
Pierre Markström (C) Deltar på distans i Bäve §§ 159-160 
Carl-Gustav Gustafsson (L) Deltar på distans 
Hampus Marcusson (S) Deltar på distans 
Vivian Fräknefjord (MP) Deltar på distans §§ 159-160 
Stefan Eliasson (SD) Deltar på distans 
Caroline Henriksson (UP) Deltar på distans
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Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 

Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson § 160 pkt 7, § 161 pkt 4 
Biträdande verksamhetschef förskola Ulrika Ljung Deltar på distans § 
159, § 160 pkt 1-2, § 161 pkt 1 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen Deltar på distans § 159, § 
160 pkt 1-2, § 161 pkt 1  
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson Deltar på distans § 
159, § 160 pkt 1-2, § 161 pkt 1 
Verksamhetschef vuxenutbildning Ulf Larsson Deltar på distans § 159, § 
160 pkt 1-2, § 161 pkt 1 
Planeringschef Anna Kern Deltar på distans § 159, § 160 pkt 1-4 
Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren Deltar på distans § 159, § 160 pkt 1-4 
Lokalstrateg Tony Andersson Deltar på distans § 160 pkt 3-4  
Medicinskt ledningsansvarig elevhälsan Susann Magnusson Deltar på 
distans § 161 pkt 1 
Controller Thomas Davidsson § 160 pkt 5-6 
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§ 159 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 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V). Beräknad tid för justering är måndagen den 23 november 
2020 

Yrkanden 
Då Kerstin Joelsson-Wallsby (V) inte har möjlighet att delta på hela 
nämndsammanträdet föreslås Niklas Moe (M) väljas till justerande.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
  
att välja Niklas Moe (M) till justerande samt  
  
att justering äger rum måndagen den 23 november 2020 
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§ 160 Dnr BUN 2020/00013  

Information till nämnd 2020-11-17 
 

1. Justering av dagordningen  
Ordförande Roger Ekeroos (M) meddelar att informationspunkten Lokalfrågor 
lyfts ut från dagens sammanträde. 
 

2. Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2021-2023 samt styrkort  
Förvaltningschef Staffan Lindroos ger ett övergripande perspektiv över 
verksamhetsplanen och informerar om ny organisation för förvaltningslednings-
kontoret, om ekonomin för 2021 samt om genomförd omvärldsanalys och om 
följande övergripande utmaningar; nya arbetsformer, lokalförsörjning, 
kompetensförsörjning, befolkningsökning, investeringsbehov, Covid-19 
 
Planeringschef Anna Kern informerar om barn och utbildningsnämndens 
uppdrag till förvaltningen och om vilka strategier som ska användas i arbetet 
med dessa. 
 
Biträdande verksamhetschef förskola Ulrika Ljung informerar om förskolans 
verksamhetsplan och om deras ekonomiska- och verksamhetsmässiga analys. 
Ljung informerar vidare om förskolans arbete med trygghet och studiero, 
måluppfyllelse, effektivisering och nytänkande, kompetensförsörjning samt med 
lokalförsörjning. 
 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om grundskolans, 
fritidshemmens och grundsärskolans verksamhetsplan och om deras 
ekonomiska- och verksamhetsmässiga analys. Madsen informerar vidare om 
grundskolans handlingsplaner och nämndstrategier gällande förvaltningens 
uppdrag avseende SKA-modellen, effektivisering och nytänkande, 
kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare samt lokalförsörjning. 
 
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson informerar om volym-
utvecklingen inom Uddevalla gymnasieskola 2018-2038 och lämnar en analys 
av antal förväntade elever inom Uddevalla gymnasieskola från respektive 
kommun i upptagningsområdet till 2030 utifrån nuvarande sökmönster till 
nationella program. Einarsson informerar vidare om finansieringen för 
Uddevalla gymnasieskola och hur den påverkas av minskande IKE-intäkter samt 
om Uddevallas egenkostnad och genomsnittskostnad per elev på Uddevalla 
gymnasieskola. Einarsson informera även om gymnasieskolans lokalplanering. 
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om vilka verksam-
heter som vuxenutbildningen ansvarar för och om åtgärder för förändring och 
förbättring som vidtas när problem synliggörs genom det systematiska kvalitets-
arbetet. Larsson informerar vidare om arbetet med att utveckla verksamheten 
och då främst den digitala kompetensen, om arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare samt om vuxenutbildningens lokalförsörjning. 
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Forts. § 160 
 
Camilla Johansson (C) undrar hur verksamheterna arbetar med implemen-
teringen av barnkonventionen som lag och hur den belyses i verksamhetsplanen. 
Ulrika Ljung informerar om förskolans arbete med kompetensutveckling av 
rektorer och att de arbetar med olika projekt. Peter Madsen informerar att 
barnkonventionen genomsyrar alla kursplaner, läroplaner och beslut som styr 
grundskolan. Stefan Einarsson informerar att gymnasieskolan satsar mycket på 
det drogförebyggande arbetet och arbetar med de mänskliga rättigheterna genom 
FN-skolan. 
 
Majvor Abdon (UP) ställer fråga gällande lärarassistenter. Peter Madsen redogör 
för att grundskolan har 16-18 fastanställda lärarassistenter. Stefan Einarsson för 
fram att gymnasiet har 7 tillsvidareanställda lärarassistenter.  

 
3. Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan.  

Planeringschef Anna Kern informerar att det har upptäckts felaktiga siffror i 
underlaget som ska åtgärdas. Kern redogör för strukturen i lokalförsörjnings-
planen och informerar om befolkningsutvecklingen avseende barn och elever 
från förskolan till gymnasieskolan 2020-2028.  
   
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om Barn och utbildningsnämndens 
investeringsplan och om ändringarna i den. Andersson informerar om externa 
lokaler, om enheter som färdigställts under 2020 samt om investeringar som 
tidigare erhållit igångsättningsbeslut.  
 
Kern redogör för befolkningsutvecklingen för förskolebarn 2019-2024 och 
Andersson informerar om de objekt och åtgärder som är påbörjade inom 
förskolan. Kern redogör för befolkningsutvecklingen för grundskolelever samt 
informerar om den totala kapaciteten av platser hos kommunala och hos fri-
stående grundskolor. Andersson informerar om de projekt som har påbörjats och 
om övriga långsiktiga aktiviteter som behöver påbörjas gällande grundskolan.  
 
Majvor Abdon (UP) ställer fråga gällande synpunkter på placering av skola på 
Skäret. Tony för fram att det är planavdelningen som arbetar med det och som 
kommunicerar med de boende på Skäret. Roger Ekeroos (M) informerar om 
processen och om dialogen som har skett. Barn och utbildningsnämnden 
diskuterar förslaget på placeringen av skolan.  
 
Kern informerar om befolkningsutvecklingen inom de olika grundskolområdena 
i förhållande till skolornas kapacitet. Information lämnas vidare om gymnasie-
skolans lokalförsörjning och lokalbehov över tid fram till 2038 samt informerar 
om antal elever i Uddevalla gymnasieskola som är hemmahörande i Uddevalla 
och i andra kommuner. Information lämnas slutligen om förskolekontorets 
lokaler.  
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Forts § 160 
 
Martin Pettersson (SD) framför att det är bra att Västerskolans idrottshall nu är 
med i investeringsplanen samt föreslår för ordförande att ändra andra attsatsen i 
förvaltningens förslag till beslut till att föreslå Kommunstyrelsen besluta att ge 
barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan högsta prioritet.   
  
Caroline Henriksson (UP) undrar om det finns studier på hur mycket man kan 
minska gymnasieskolans utbud utan att antalet sökande elever minskar. 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att det finns undersökningar 
gällande elevers sökmönster och att intresset för utbildningen och närhets-
principen är de huvudfaktorerna som styr.  
 

4. Förändring av grundskolans struktur 
Planeringschef Anna Kern ger en uppdatering av arbetet med översynen av 
grundskolans struktur.  
 

5. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt  
Controller Thomas Davidsson informerar om barn och utbildningsnämndens 
oktoberprognos med prognos per 2020-12-31. Information lämnas om resultat 
per verksamhet med årets prognoser samt om utfall i % av budget i oktober. 
Davidsson informerar vidare om personalkostadsutvecklingen, lönekostnads-
utvecklingen och om de interkommunala ersättningarna. Information lämnas 
även om köp utav skolverksamhet, påverkbara inköp, nettokostnadsutvecklingen 
samt om investeringsnivån för barn och utbildningsnämnden och om 
volymutvecklingen.   
 

6. Information om anslagsbindningsnivåer 2021 
Controller Thomas Davidsson informerar om barn och utbildningsnämndens 
budget för 2021. Information lämnas om nämndens satsningar, om att för-
ändringar i budget avseende löpande pris ej är beslutade av Kommunstyrelsen 
och att det fortfarande finns oklarheter om vad ramen i det löpande priset blir.  
Information lämnas vidare om anslagsbindningsnivåer per verksamhet enligt 
majoritetens förslag, om volymjusteringar samt om kvalitetsförändringarna som 
beskrivs i ABN; effektiviseringsfondsprojekt, effektivare inköp, anpassning 
kringresurser, fortbildning i egen regi och anpassning administrativa resurser.  
Davidsson informerar slutligen om beräknad effekt av utökade stadsbidrag samt 
om övriga förändringar i nämndens budget för 2021.  

 
7. Information om remiss från Västra Götalandsregionen gällande 

kollektivtrafikplan för Uddevalla kommun 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om remissen från Västra 
Götalandsregionen gällande kollektivtrafikplan för Uddevalla kommun. 
Bengtsson berättar även om barn och utbildningsnämndens tidigare hemställan 
till Kommunstyrelsen att titta på organisationen för samhällsbetalda resor.  
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§ 161 Dnr BUN 2020/00014  

Information - Förvaltningschef 2020-11-17 

 
1. Information om hanteringen av Covid-19 i skolorna 

Ordförande Roger Ekeroos (M) tackar verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf 
Larsson för hans arbete och önskar å nämnden vägnar honom en fin pension. 
 
Biträdande verksamhetschef förskola Ulrika Ljung informerar om frånvaro-
statistiken inom förskolan, om stängningen av Hälle förskola och om förskolans 
gemensamma rutiner. Information lämnas även om förskolans riskbedömningar 
och om hur information sprids till vårdnadshavare och personal.   
 
Verksamhetschef grundskolan Peter Madsen informerar om läget för grund-
skolan och om besluten om stängning av grundskoleenhet och fritidshems-
enheter. Madsen informerar vidare att särskolornas fritidshem öppnar på onsdag 
den 18 november.  
 
Hampus Marcusson (S) frågar om beredskapsplan om fler verksamheter med 
yngre barn behöver stänga samt hur grundskolan tänker kring skolmåltiderna om 
eleverna behöver vara hemma en längre period. Madsen berättar att de har en 
beredskapsplan sedan i våras för elever med föräldrar som har samhällsbärande 
tjänster. Gällande skolmåltiderna menar Madsen att det behövs ett samarbete 
med socialtjänsten om eleverna behöver vara hemma en längre period. 
Förvaltningschef Staffan Lindroos menar att det krävs en gemensam plan för 
hela kommunen om fler yngre barn behöver vara hemma och ska lyfta frågan i 
kommunens samordningsgrupp för Coronafrågor. Ulrika Ljung informerar att 
förskolan har en plan för barn med föräldrar som har samhällsbärande tjänster.  

 
Verksamhetschef Stefan Einarsson informerar om läget på Uddevalla gymnasie-
skola samt om samarbetet med smittskyddsläkare. Information lämnas även om 
distansstudier inom gymnasieskolan.  
 
Barn och utbildningsnämnden frågar hur årskurs 2 klassrum har använts under 
deras distansundervisning. Enarsson informerar att rektorerna anpassar det lokalt 
efter de förutsättningar som finns. Caroline Henriksson (UP) frågar om 
lokalernas ventilation. Enarsson informerar att ventilationen har utökats. 
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om läget för 
vuxenutbildningen. 
 
Medicinskt ledningsansvarig elevhälsan Susann Magnusson informerar vad man 
har sett i Europa gällande smittspridning mellan barn samt att man vid smitt-
spårning ser att det främst är vid olika aktiviteter på fritiden som spridningen 
sker, att det har tagits fram information som riktar sig till barn och att risken är 
större för rektorer att bli smittade jämfört med pedagoger. 
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Forts § 161  
 
Barn och utbildningsnämnden frågar om testning av hel förskolegrupp, om 
egentesterna, om snabbtester och om munskydd för barn. Magnusson svarar att 
det bara är smittskyddsläkare och personal inom smittspårning som kan beordra 
att en hel grupp ska testas, inte nämnden eller förvaltningen, att egentesterna är 
tillförlitliga, att snabbtesterna inte verkar vara lika tillförlitliga som vanliga 
tester men att det kan bli aktuella för vår region om de blir det samt att hon inte 
tror att barn kan hantera munskydd på rätt sätt  

 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar distansutbildning för gymnasieskolan.  

 
2. Förvaltningschefen informerar 

- Teknikcollege  
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om bakgrunden till college, 
vad teknikcollege innebär och vilka utbildningar som kan ingå. Lindroos 
informerar vidare om nuläget för teknikcollege och hur läget är inom 
Fyrbodal och vad som gäller för Uddevalla gymnasieskola där programmen 
teknik och industri omfattas av teknikcollege. Information lämnas slutligen 
om de effekter som verksamheten har sett och kostnaden som teknikcollege 
för med sig.  
 
Sonny Persson (S) delar förvaltningschefens slutsatser och menar att det 
måste till någon förändring, han vill utveckla teknikcollege istället för att 
avveckla det.   
 
Cecilia Sandberg (S) menar att det är viktigt att skolan arbetar med bransch-
råd på regional nivå samt informerar att Fyrbodals kommunalförbund tittar 
på teknikcollege och att fler kommuner är på gång men att det även krävs ett 
engagemang från näringslivsavdelningarna i kommunerna. Sandberg (S) 
informerar även om regionutvecklingsnämndens uppdrag. 

 
3. Lokalfrågor 

Informationspunkten lyfts ur dagens sammanträde. 
 

4. Inspektionsärenden 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om domstolsprocess mot 
Kunskapsförbundet Väst. Barn och utbildningsnämnden diskuterar ärendet och 
Kerstin Joelsson-Wallsby tackar förvaltningen för ett bra arbete. Bengtsson 
informerar vidare om beslut från Högsta Förvaltningsdomstolen gällande pro-
cess mot Migrationsverket och om svar till Skolinspektionen i deras tematiska 
granskning av arbetet med skolpliktsbevakning i Uddevalla kommun.  
Information lämnas även om inlämnat svar till Skolinspektionen avseende 
upplevt bristande stöd, om ett kompletterade svar till Barn- och 
elevombudsmannen samt om ett ärende hos Skolinspektionen som förvaltningen 
ska inkomma med svar på.    
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Forts. § 161 
 
Bengtsson informerar slutligen om en dom av Hovrätten i Skåne gällande 
diskrimineringsersättning till elev, om inkommen överklagan av 
delegationsbeslut gällande distansundervisning för årskurs 2 på Uddevalla 
gymnasieskola samt om en överklagan av ULNA AB gällande tilläggsbelopp.  
 

5. Barnomsorgskön presenteras digitalt  
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§ 162 Dnr BUN 2020/00015  

Information - Ordförande 2020-11-17 

 
1. Ordförande informerar 

- Information om fattade beslut efter nämndens delegation till ordförande att 
fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av 
pandemin 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om tre beslut som han tagit på 
delegation gällande Uddevalla gymnasieskola, Uddevalla vuxenutbildning 
och Hälle förskola. Besluten anmäls till dagens sammanträde. De sex 
delegationsbeslut som nämnden har diskuterat under sammanträdet gällande 
Forshällaskolan åk 4-6, Forshällaskolans fritidshem, Ljungskileskolan 4-6, 
Ljungskileskolans fritidshem samt Bokenäs skola fritidshem anmäls till 
nästa sammanträde. 
 

2. Rapport från de lokala program- och yrkesråden 2020 
Bjarne Rehnberg (UP) informerar från bygg- och anläggningsprogrammet, 
husbyggnads programråd. 
 
Sonny Persson (S) informerar från programråden för följande program och 
inriktning:  
Fordon- och transportprogrammet, mekaniker 
Två programråd för Fordon- och transportprogrammet, transport 
Bygg- och anläggningsprogrammet, anläggningsfordon 
Bygg och anläggningsprogrammet, plåtslageri  
Persson (S) informerar även från möte med den lokala styrgruppen för 
Motorbranschcollege.   
 
Niklas Moe (M) informerar från bygg- och anläggningsprogrammet, måleri 
programråd.  
 
Stefan Eliasson (SD) informerar från hantverksprogrammet, finsnickeris 
programråd. 
 
Carl-Gustav Gustafsson (L) informerar från El- och energiprogrammets 
programråd.   
 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar att Samhällsbyggnadsnämnden väljer 
ny ordförande under nästa sammanträde.  
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§ 163 Dnr BUN 2020/01132  

Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021-
2031 

Sammanfattning 
Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en 
förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen 
sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för 
kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande 
budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningens underlag till Lokalförsörjningsplanen anger 
förvaltningens behov av lokaler de kommande åren för att både kunna möta den ökande 
befolkningen av barn och unga och för att ersätta uttjänta 
(samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljöhänseende dåliga 
förskole- och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten befolkningsprognoser samt 
en översikt över status gällande objekt under arbete för att möta de ökande behoven. 

 
Fram till 2019 har genomförandegraden av i investeringsplanens listade objekt varit 
relativt låg. Det beror på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i 
investeringsplanen tagits upp åtgärder av objekt som inte kunnat genomföras enligt 
plan. Orsaker till detta är bland annat att samtidigt som elevantalet stigit har 
lokalbeståndet varit oförändrat, och evakueringsmöjligheter har varit begränsade. 
Behovet av lokalförsörjningen har dock lättats något det senaste året. Det beror på att tre 
objekt har färdigställts under 2019 och 2020. Det är iakttagandet av Källdalsskolan, 
Söndagsvägens förskola samt Sundsstrands förskola.  

 
Den lokalförsörjningsplan som beslutas är emellertid beroende av 
genomförandekapaciteten i kommunen som helhet. Det är angeläget att den tidplan för 
kommande insatser som anges också kan genomföras eftersom den ligger till grund för 
investeringsplanen. I denna lokalförsörjningsplan bifogas ett förslag på möjliga 
förändringar i flerårsplanen för kommande investeringar. Det skall dock ses som en 
uppdatering utifrån de förutsättningar som råder nu och inte som en färdig lösning. 
Barn- och utbildningsförvaltningen genomför just nu en utredning kring grundskolans 
struktur, vars resultat kan komma att påverka investeringsbehoven i framtiden.  

 
Befolkningsutvecklingen är angelägen att följa då kommunen har skyldighet att 
tillgodose behov av barnomsorg och utbildningsplatser i grundskolan för sina invånare. 
Konsekvensen är att lokalbehoven i vissa fall behöver lösas med temporära lokaler, i 
avvaktan på att ordinarie plan kan genomföras.  
 
För gymnasieskolan pågår ett arbete med att ta fram en plan för det kommande 
lokalbehovet i relation till befolkningsökning. I denna lokalförsörjningsplan belyses 
dock Barn- och utbildningsnämndens ansvar att besluta om dimensionering av 
gymnasieskolans utbud utifrån ekonomiska förutsättningar. 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 163 
 
Som bilaga till tjänsteskrivelsen lämnas förvaltningens underlag till 
lokalförsörjningsplanen.      
  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 
Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2021-2031.      
  

Yrkanden 
Camilla Johansson (C) för Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och 
Socialdemokraternas ledamöter: ändringsyrkande för andra attsatsen ”att nämnden 
begär att Kommunstyrelsen ger högsta prioritet till BUN:s lokalförsörjningsplan då 
verksamheten är lagstadgad.” 
 
Martin Petterson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: bifall till Camilla 
Johanssons (C) m.fl. ändringsyrkande  
Anibal Rojas Jorquera (KD), Vivian Fräknefjord (MP), Niklas Moe (M), Sonny Persson 
(S) och Claes Dahlgren (L): bifall till Camilla Johanssons (C) m.fl. ändringsyrkande.  

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Camilla Johanssons (C) m.fl. ändringsyrkande 
gällande den andra attsatsen mot förslaget i handlingarna och finner att barn och 
utbildningsnämnden beslutar enligt ändringsyrkandet.  

Beslut 
att som nämndens underlag till lokalförsörjningsplanen lämna förvaltningens förslag 
enligt bilaga till tjänsteskrivelsen samt 
  
att nämnden begär att Kommunstyrelsen ger högsta prioritet till BUN:s 
lokalförsörjningsplan då verksamheten är lagstadgad. 
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr BUN 2020/01075  

Kommunstyrelsens remiss Övergripande plan Välfärd 2030, 
uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30 att skicka förankringsversion plan Välfärd 
2030 till kommunens berörda nämnder och bolag för synpunkter.  
 
Kommunfullmäktige gav 2019-06-13 uppdraget att under 2020 ta fram en övergripande 
Plan Välfärd 2030, vilket beskrivs i flerårsplanen för år 2020–2022.  Planen ska vara 
vägledande i arbetet med att långsiktigt stärka Uddevalla kommuns förutsättningar för 
en god välfärd 2030 genom en kraftsamling för ökad tillväxt och stärkt arbetsmarknad 
som kan öka välfärdsresurserna.  
 
Bakgrunden till planen är att Uddevalla kommun, och många andra kommuner, står 
inför stora välfärdsutmaningar på grund av att fler unga och äldre ska försörjas. För att 
klara kommunens ekonomi och få en förbättrad folkhälsa måste andelen av 
befolkningen som kan försörja sig själva bli större än idag. Kommunen utmanas även av 
att det saknas personer att anställa inom till exempel skola, vård och omsorg. Det ställer 
krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna rekrytera och behålla 
rätt kompetens. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-10-29 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-30 § 282 Övergripande plan Välfärd 2030 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-22 Övergripande plan Välfärd 
2030 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2020-09-02 Övergripande plan Välfärd 
2030 
Arbetsmaterial Förankringsversion Uddevalla kommuns Plan Välfärd 2030 
Arbetsmarknads och integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-09-09 § 39 
Övergripande plan Välfärd 2030, uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan 2020-2022 
Bilaga till Förankringsversion Plan Välfärd 2030 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på remissen framföra att nämnden inte har något att erinra över innehållet i 
Plan Välfärd 2030, utan står bakom den. 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 165 Dnr BUN 2020/01106  

Remiss från Västra Götalandsregionen - Kollektivtrafikplan för 
Uddevalla kommun  

Sammanfattning 
Arbetet med att ta fram en ny Kollektivtrafikplan för Uddevalla har pågått sedan 2018 
och letts av tjänstemän från respektive organisation. Efter att ha hanterat förslags-
handlingen den 15 september 2020 i Stadstrafikforum, bestående av politiker från 
regionen och Uddevalla kommun, beslutades att planen skickas på remiss till Uddevalla 
kommun, Västtrafik och Trafikverket.  
 
Kommunstyrelsen har beslutat att skicka planen på remiss till barn och utbildnings-
nämnden, socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och kultur och fritidsnämnden.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-02 
Remiss inklusive underlag 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteskrivelse  
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 Dnr BUN 2020/00012  

Anmälningsärenden 2020-11-17 

Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-10-13-
2020-11-10 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att notera informationen  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 167 Dnr BUN 2020/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-11-17 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-11-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 168 Dnr BUN 2020/00034  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-11-17 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 
  
Genom förteckning daterad 2020-11-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr BUN 2020/00063  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-11-17 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
  
Genom förteckning daterad 2020-11-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-10 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 170 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor lämnas.  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-11-17 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 171 Dnr BUN 2020/00018  

Budget 2021, anslagsbindningsnivåer Barn och 
utbildningsnämnden  

Sammanfattning 
Utifrån Uddevalla kommuns process för ekonomi- och verksamhetsplanering samt 
kommunfullmäktigesbeslut om flerårsplan 2021–2023 med budget för 2021 har 
förvaltningen skrivit fram fördelning av resurserna mellan nämndens olika 
verksamheter, så kallade anslagsbindningsnivåer. Förslaget utgår från aktuella 
ekonomiska förutsättningar.  
 
Förslaget bygger på antagande om ej färdigförhandlade löneavtal samt föreslagna men 
ej beslutade förändringar utifrån LKBR. Eventuella justeringar kan bli aktuella och 
återredovisas till nämnden när budgetramar i löpande blir klart. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-12 med bilaga. 

Avstår från att delta i beslut  
Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter, Anibal Rojas Jorquera 
(KD), Vivian Fräknefjord (MP) och Majvor Abdon (UP) för Uddevallapartiets 
ledamöter framför att de avstår från att delta i beslutet med hänvisning till egna 
budgetförslag inlämnade till Kommunfullmäktige. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna förvaltningens förslag till anslagsbindningsnivåer 2021 enligt bilaga samt  
  
att nämnden informeras om justering av budget i löpande pris 

Protokollsanteckningar 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning för Sverigedemokraternas 
ledamöter: 
”Barn- och utbildningsnämndens budget har bärighet på den kommunövergripande 
budget som fullmäktige antagit. Då Sverigedemokraterna gått fram med eget 
budgetförslag, ett förslag som innehöll lärarresurser till jourklasser för trygghet och 
studiero, mat av högre kvalité och fokus på den kommunala kärnverksamheten, så väljer 
vi att avstå deltagande i frågan om på hur sätt den antagna budgeten skall fördelas.” 
 
Vivian Fräknefjord (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Mp avstår att rösta på majoritetens förslag till budget till förmån för eget förslag, vilket 
presenterades på KF.” 
 
 


