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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
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Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-01-20  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
Plats och tid Sammanträdesrum Kasen samt digitalt via Teams, torsdagen den 20 

januari kl.08:30-15:25 
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Camilla Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Sonny Persson (S), 2:e vice ordförande deltar på distans 
Niklas Moe (M) deltar på distans  
Anibal Rojas Jorquera (KD) deltar på distans  
Hampus Marcusson (S) §§ 3-21 deltar på distans  
Veronica Vendel (S) deltar på distans  
Marie-Louise Ekberg (S) deltar på distans  
Krzysztof Swiniarski (SD) deltar på distans 
Martin Pettersson (SD) deltar på distans 
Caroline Henriksson (UP) deltar på distans  
Majvor Abdon (UP) deltar på distans 
 

Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Gustafsson (L) deltar på distans ersätter Claes Dahlgren (L) 
Ingela Ruthner (M) deltar på distans ersätter Pierre Markström (C) 
Karin Engdahl (S) deltar på distans ersätter Hampus Marcusson (S)  
§§ 1-2  
   

Ersättare Shankaron Abdulkadir Mussa (KD) § 4-21 deltar på distans  
Karin Engdahl (S) §§ 3-21 deltar på distans  
Catarina Brorsson (S) deltar på distans  
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) deltar på distans  
Vivian Fräknefjord (MP) deltar på distans 
Stefan Eliasson (SD) deltar på distans  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

 
Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 

Nämndssekreterare Pernilla Gustafsson 
Planeringschef Anna Kern deltar på distans 
Projektledare samhällsbyggnad Jan-Ove Lundqvist deltar på distans   
§§ 1-2  
Avdelningschef samhällsbyggnad Stefan Björling deltar på distans §§ 1-2 
Planarkitekt Samhällsbyggnad Hugo Bennhage deltar på distans §§ 1-2 
Processledare Samhällsbyggnad Cecilia Friberg deltar på distans §§ 1-2 
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson deltar på distans §§ 1-2 
Lokalstrateg Tony Andersson deltar på distans §§ 1-2, § 11 
Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren deltar på distans § 3 
Enhetschef elevhälsan grundskola Mathias Lind deltar på distans § 4 
Enhetschef Socialtjänsten Ninni Söderving deltar på distans § 4 
Utredare Kommunledningskontoret Helena Svernling deltar på distans  
§ 4 
Rektor Gunnar Axelsson deltar på distans § 5 
Ungdomskonsulent Lars Torsteinsrud deltar på distans § 5 
Utredare Anders Bengtsson deltar på distans §§ 5-6 
Enhetschef Yvonne Strid deltar på distans § 12 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg deltar på distans §§ 13-
14, § 18 
Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg deltar på distans § 13, § 15 
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson deltar på distans § 13 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg deltar på distans  
§ 13 
Rektor Mina Anger deltar på distans § 15 
Biträdande rektor Niklas Velander deltar på distans § 15  
 
 
 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 Dnr BUN 295540 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 
Sammanfattning 
Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Niklas 
Moe (M). Beräknad tid för justering är onsdagen den 26 januari 2022. 
 
Beslut 
att välja Niklas Moe (M) till justerande  
 
att justering äger rum onsdagen den 26 januari 2022 
 
  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 Dnr BUN 2022/00016 

Information om lokalfrågor 2022-01-20 
Sammanfattning 

1. Status Ramnerödsskolan 
Projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen Jan-Ove Lundqvist informerar att 
slutbesiktningen av Ramnerödsskolan är planerad till slutet av december 2022 samt 
redogör för vad som har genomförts på skolan och vad som kommer att färdigställas 
under 2022. 
 

2.  Information om beslut om granskning för detaljplan Forshälla-Röd 2:12 m.fl. 
Skola Skäret  

Planarkitekt samhällsbyggnadsförvaltningen Hugo Bennhage informerar om reviderat 
planförslag till detaljplan Forshälla-Röd 2:12 som är ute för granskning. Information 
lämnas vidare om området, om tidslinjen samt om tidsplaneringen framåt. Bennhage 
informerar vidare om vad som har hänt under hösten, om samrådet för detaljplanen, om 
de synpunkter som inkommit samt om planerad trafiklösning.  
 
Processledare samhällsbyggnadsförvaltningen Cecilia Friberg informerar att arkitekter 
från Hemsö har påbörjat arbetet med Skäret skola.  
 
Barn och utbildningsnämnden ställer frågor om solpaneler på skolan och hur kommunen 
kan ersätta jordbruksmark som tas i anspråk. Friberg svarar gällande solpaneler och 
avdelningschef Stefan Björling tar med sig frågan gällande jordbruksmark.  

 
3. Status Nya Ljungskileskolan  

Processledare samhällsbyggnadsförvaltningen Cecilia Friberg informerar om 
arbetsplatsträff på Ljungskilekolan samt om möte med allmänheten gällande den nya 
Ljungskileskolan. Svar på frågorna från mötena kommer att samlas på Uddevalla 
kommuns hemsida. Friberg informerar vidare om de synpunkter som har framförts, om 
arbetet med hyreskontrakten för skolan som är uppdelade i ett för F-6 skolan och ett för 
7-9 skolan inklusive idrottshall samt om försäljning av byggrätter.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar möte med Ljungskile samhällsförening 
gällande den nya Ljungskileskolan. Avdelningschef Stefan Björling och Processledare 
Cecilia Friberg återkommer avseende deras representation på mötet.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr BUN 2021/00203 

Information om Revidering av biblioteksplan  
Sammanfattning 
Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar om Uddevalla kommuns biblioteksplan 
2022-2026. Information lämnas om uppdraget, om processen samt om varför 
kommunen har en biblioteksplan och vad den ska innehålla.   
  
Kvalitetsstrateg informerar vidare om vision och värdegrund, om skillnaden mellan 
folkbibliotek och skolbibliotek, att skolbiblioteken regleras av både skollagen och 
bibliotekslagen samt om skolbibliotekens organisation i Uddevalla kommun.  
 
Kvalitetsstrateg fortsätter att redogöra för utvecklingsområden och färdriktningar inom 
följande områden:  

• Samverkan 
• Läsfrämjande och biblioteksverksamhet för barn 
• Skolbibliotek, lärande och läsande 
• Digitalisering 
• Skolbibliotek och goda studiemiljöer 
• Bemanning, kompetens samt professionellt och systematiskt samarbete 

 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar skolbiblioteken och vikten av kompetent 
personal.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  

  

 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 Dnr BUN 2020/00614 

Information om TSI Tidiga Samordnade Insatser Socialt 
investeringsprojekt  
Sammanfattning 
Enhetschef grundskolans elevhälsa Mathias Lind och enhetschef socialtjänsten Ninni 
Söderving informerar om bakgrunden till det förvaltningsövergripande sociala 
investeringsprojektet Tidiga samordnade insatser, om hur det ser ut idag och vad 
projektet vill åstadkomma. Information lämnas vidare om övergripande mål samt om 
projektmålet.   
 
Information lämnas om att Socialnämnden och Barn och utbildningsnämnden delar 
ansvaret för TSI-teamet Magneten, om arbetet med sekretess och dokumentation mellan 
myndigheterna samt hur teamet arbetar med barnet utifrån barnets alla miljöer.  
   
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) berömmer arbetet och avser lyfta Uddevalla kommuns 
arbete i Västra Götalandsregionen. Utredare Kommunledningskontoret Helena 
Svernling informerar att arbetet har lyfts till Västra Götalandsregionen och att de är 
intresserade av arbetet.   
 
Information lämnas vidare om arbetet med att höja basens kompetens, om 
kartläggningen, om den gemensamma planen för varje barn samt hur de arbetar inom 
deras tre fokusområden – barnet, föräldrar och skola.  
 
Avslutningsvis informerar Mathias Lind och Ninni Söderving om förvaltnings-
övergripande organisation och samarbete.  
  
Camilla Johansson (C) påpekar att det är väldigt få ansökningar till sociala 
investeringsfonden och önskar hitta former för nya sociala investeringsprojekt. Utredare 
Helena Svernling bekräftar att det inte finns några nya ansökningar och välkomnar det 
men påpekar samtidigt att varje ansökan kräver väldigt mycket från nämnderna och 
förvaltningarna. 
  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-09-24 § 133  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 Dnr BUN 308588 

Information om arbetet med Kommunens aktivitetsansvar  
Sammanfattning 
Ungdomskonsult Lars Torsteinsrud informerar om vad skollagen säger om det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA), om nyheter som berör KAA; modul i nytt 
elevadministrationssystem, Lärlingscentrum samt nytt gymnasieprogram ht 2022; 
alternativ studieväg.  
 
Information lämnas vidare om det löpande arbetet för KAA, om utmaningar samt om 
förslag på lösning.  
 
Torsteinsrud redogör för antalet registrerade idag jämfört med antalet registrerade under 
åren 2015-2021. Information lämnas om grund för registreringen, om vilken 
sysselsättning de kontaktade har haft samt vad som erbjuds till dem utan sysselsättning. 
 
Information lämnas vidare om Skolinspektionens tillsyn och granskning av kommunens 
arbete med det kommunala aktivitetsansvaret för elever på de fristående gymnasie-
skolorna i kommunen.  
 
Rektor Gunnar Axelsson redogör för granskningen av KAA i tidigare internkontroll 
som bland annat rekommenderar mer samarbete mellan nämnderna och skapande av en 
tvärgrupp.  
 
Ordförande Roger Ekeroos (M) påpekar att frågan kommer att diskuteras på kommande 
presidiemöte.    
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 6 Dnr BUN 2022/00028 

Aktuella inspektionsärenden 2022-01-20 
Sammanfattning 
Utredare Anders Bengtsson informerar om Diskrimineringsombudsmannens begäran 
om komplettering samt om förvaltningens svar i ärende gällande vuxenutbildningen 
samt om yttrande till Inspektionen för vård och omsorg som lämnats inför deras beslut 
efter granskning av elevboende Malögården.  
 
Utredare informerar vidare om beslut från Kyrkofullmäktige om att avsluta 
verksamheten vid förskolan Diamanten.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Lista över aktuella inspektionsärenden   
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att informationen läggs till handlingarna  
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 Dnr BUN 2021/01001 

Förändring av förvaltningsmått i VuV-IT 
Sammanfattning 
På Barn- och utbildningsnämndens styrkort finns ett antal politiskt beslutade målsatta 
mått. Utöver dessa kan verksamheterna själva också välja ut mått och nyckeltal att följa 
upp. Idag finns ett stort antal mått och nyckeltal inlagda i VuV-IT som inte finns på 
nämndens styrkort. Dock finns det vissa mått som är markerade med en nämndstagg 
trots att de inte finns med på nämndens styrkort och därmed inte återrapporteras till 
nämnden. Förvaltningen önskar kunna ta bort dessa mått från VuV-IT.  
 
Behovet av att använda VuV-IT i Stratsys som verktyg för denna uppföljning har 
minskat på grund av att teknikutvecklingen ger andra möjligheter som är mer 
dynamiska och användbara. Verksamheterna planerar därför att ta bort flertalet mått och 
nyckeltal utöver de politiskt beslutade från VuV-IT.  
 
Förvaltningen har även beslutat om att årligen uppdatera en förteckning över alla 
nyckeltal som följs och hur. En backup har tagits på historiken av rapporteringen på 
samtliga av dessa mått, så att den inte går förlorad om de skulle tas bort ur VuV-IT. 
En närmare beskrivning av vilka mått det gäller och varför förvaltningen vill kunna ta 
bort dem återfinns i ärendebeskrivningen. 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-20 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att ge förvaltningen möjlighet att ta bort eller ändra i de mått i VuV-IT som inte finns 
på Barn- och utbildningsnämndens styrkort 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Dnr BUN 2021/01027 

Utnämning av dataskyddshandläggare för barn och 
utbildningsnämnden  
Sammanfattning 
På grund av att EU:s dataskyddsförordning och ändrad svensk lagstiftning ersatte 
personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 beslutade barn och utbildningsnämnden 
den 19 april 2018 § 61 att utse Mathias Karlsson som dataskyddsombud för barn och 
utbildningsnämnden fr.o.m. 2018-05-25. I samma beslut avsågs Mikael Selin utses som 
nämndens dataskyddshandläggare fr.o.m. 2018-05-25. Det har dock senare uppdagats 
att beslutsattsatsen felaktigt har formulerats till att utse Mikael Selin till personuppgifts-
handläggare varför barn och utbildningsnämnden nu föreslås att utse densamma till 
dataskyddshandläggare vilken var intentionen för beslutet 2018-04-19 § 61.   
     
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2021-12-28   
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-04-19 § 61 
  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att utse Mikael Selin som dataskyddshandläggare för barn och utbildningsnämnden       
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 Dnr BUN 2021/01032 

Granskningshandlingar för yttrande, skola Skäret, Forshälla-
Röd 2:12 m.fl. 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna yttrande på gransknings-
handlingar gällande förslag till detaljplan för ny skola Forshälla-Röd 2:12 m.fl. Syftet 
med detaljplanen är att pröva möjligheten att tillskapa yta för skolverksamhet samt 
säkerställa tillhörande infrastruktur. Vidare föreslås säkerställande av kringliggande 
naturområde samt möjlighet till utökning av byggrätt för ett mindre antal angränsande 
fastigheter. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11. 
Underrättelse om granskning, skola Skäret, Forshälla-Röd 2.12 m.fl. 
Plankarta Granskningshandlingar för yttrande, skola Skäret, Forshälla-Röd 2.12 m.fl. 
Planbeskrivning Granskningshandlingar för yttrande, skola Skäret, Forshälla-Röd 2.12 
m.fl. 
Översiktskarta Granskningshandlingar för yttrande, skola Skäret, Forshälla-Röd 2.12 
m.fl. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Forshälla-
Röd 2:12 m.fl. Uddevalla kommun framföra att förslaget på ny detaljplan medger 
möjlighet att tillskapa en byggrätt för upp till 600 elever vilket uppfyller det förväntade 
behovet över tid. 
 
Deltar ej i beslut  
Caroline Henriksson (UP) framför att Uddevallapartiets ledamöter avstår från att delta i 
beslutet på grund av att de förordnar annan placering.   
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 10 Dnr BUN 2022/00051 

Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan 2022 
Sammanfattning 
Statsbidraget för kvalitetssäkrande åtgärder upphörde den 31 december 2021. 
Regeringen har beslutat om ett nytt statsbidrag riktat till förskolan. Det nya bidraget 
heter Statsbidrag för kvalitetshöjande åtgärder i förskolan, och ska gå till insatser som 
syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan.  
 
Enbart kommuner kan söka statsbidraget, men kommunerna kan använda bidraget till 
insatser både inom kommunala och fristående förskolor. 
 
Förvaltningen föreslår en fördelning av statsbidraget utifrån förordningen (2021:848) 
enligt följande: 

• 3 milj förs till grundbeloppet     
• 2 milj fördelas till små enheter med max 2 avdelningar  
• 3,5 milj förstärker strukturbidraget 
• 1,5 milj kompetensutveckling 

Fördelningen syftar till kvalitetshöjande åtgärder i förskolan, och utgår från insatser 
enligt förordningen. 
 
För att följa utvecklingen ekonomiskt och kvalitetsmässigt särskiljs beloppen i 
resursfördelningen. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-05  
Bilaga med uträkning/enhet för små enheter och strukturbidraget  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att barn och utbildningsnämnden beslutar om fördelning av statsbidraget i enlighet med 
tjänsteskrivelse samt bilaga 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 11 Dnr BUN 2022/00061 

Tillfälliga lokaler Sandersdalsskolan  
Sammanfattning 
Sandersdalsskolan kommer efter BUN-beslutad skolstrukturplan ändra inriktning HT-22 
från en F-5 skola till en F-3 skola där elever från Unnerödsskolan och Sandersdalsdals-
skolan slås ihop. Elevantalet ökar från 294 till drygt 340. Detta innebär att Sandersdals-
skolan kommer öka från en två-parallellig F-5 skola till en fyr-parallellig F-3 skola och 
därmed utöka antal klasser från nuvarande 12 klasser till 16 klasser.  
 
Förstudie pågår för att ta fram konsekvenser, permanent lokalutökning för klassrum, 
grupprum, matsal och omklädningsrum men för att klara uppdraget from HT-22 behövs 
tillfälliga lokaler för utökning av fyra klasser. I tidigt skede av ovan nämnd förstudie 
finns yta allokerad för placering av tillfälliga lokaler som ej belastar planerad yta för 
permanent byggnation.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-11. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att beställa projektering och uppförande av tillfälliga lokaler vid Sandersdalsskolan. 
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr BUN 2022/00014 

Information från förvaltningschef till barn och utbildnings-
nämnd 2022-01-20 
Sammanfattning 

1. Skolverksprojekt Nyanländas lärande 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om bakgrunden till Skolverksprojektet 
Nyanländas lärande, om utfallet av ansökan om ekonomiska medel och om vad som är 
på gång. Förvaltningschef informerar vidare om tjänsterna som behöver tillsättas till 
projektet samt om insatserna i åtgärdsplanen och om organisationen för den centrala 
processledningen. Information lämnas även om målet för SKUA-insatsen, om 
lärledarnas roll, om vuxenutbildningens uppdrag samt om grundskolans uppdrag Bygga 
svenska.  
 

2. Nyrekrytering av stabschef på förvaltningsledningskontoret  
Förvaltningschef Staffan Lindroos presenterar ny stabschef på förvaltningslednings-
kontoret Yvonne Strid.  
 
Enhetschef Yvonne Strid presenterar sig och informerar om sin bakgrund och om sina 
erfarenheter. 
  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 Dnr BUN 2022/00013 

Information från verksamhetschefer till barn och utbildnings-
nämnd 2022-01-20 
Sammanfattning 

1. Status Covid-19 
Förvaltningschef Staffan Lindroos lämnar en kommunövergripande bild av statusen för 
Covid-19. Det är en mycket hög sjukfrånvaro, även lokalvård och måltidsservice är hårt 
belastade. Information lämnas att förskola och grundskola F-3 ingår i kommunens 
prioriterade verksamheter samt att plan för eventuellt behov av personalförflyttningar 
till samhällsbärande verksamheter har tagits fram. Förvaltningschef informerar vidare 
om kommunens uppmaning till hemarbete samt om stopp för externa besök till 
kommunens kontor. Förvaltningschef informerar vidare om nya råd från Västra 
Götalandsregionen gällande klasstängning av enskild klass, årskurs 4 till gymnasiet vid 
hög smittspridning.  

 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om mycket stor frånvaro 
inom förskola. Vinberg informerar om andelen frånvarande barn jämfört med personal 
samt andelen personal med bekräftat covid-19. Information lämnas vidare om att 
dagbarnvårdargruppen i Lane-Ryr för närvarande är stängd på grund av sjukfrånvaro.  
Vinberg redogör för förskolans användning av handlingsplanerna som togs fram hösten 
2020, att plan för eventuell nedstängning av enhet är framtagen samt att samhälls-
byggnadsförvaltningen tagit fram en tydlig krisplan som hjälper förskolorna vid bortfall 
av personal för kost och städ.  
 
Verksamhetschef grundskolan Ola Sundberg informerar om andelen frånvarande elever 
och personal, att modersmålsundervisningen och språkval har gått över till fjärr-
undervisning samt om de beslut om begränsat öppethållande på fritidshem samt om 
fjärr/distansundervisning som har fattats av verksamhetschef och ordförande. 
Information lämnas vidare om oro bland personal samt om ökningen av distansarbete 
och digitala möten.   
 
Verksamhetschef gymnasieskolan Stefan Einarsson informerar om andelen frånvarande 
elever och personal, att det i vissa fall förekommer fjärrundervisning men ingen distans-
undervisning. Information lämnas om lärarnas kompensatoriska arbete, om ökat hem-
arbete samt att verksamheten i större utsträckning rekommenderar användande av 
munskydd. 

 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om andelen från-
varande personal samt antalet personal med konstaterad Covid-19. Verksamhetschefen 
lämnar en ungefärlig siffra över elever med symtom och konstaterad Covid-19. 
Information lämnas även om distansundervisning för vård och omsorgsutbildningen, om 
oro på arbetsplatser och bland elever vid APL, om bredare användning av munskydd 
samt om vuxenutbildningens användning av fjärr- och distansundervisning i framtiden  
och om pandemins konsekvenser på studietiden för SFI, allmänna kurser och för 
yrkesutbildningar.  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 13 
 

2. Övrig aktuell information från verksamheterna  
Verksamhetschef förskolan Lena-Maria Vinberg informerar om vad som är på gång 
inom förskoleverksamheten. Information lämnas om åtgärder för platsbristen i 
Ljungskileområdet, om stängning av avdelning på Parkens förskola samt om rekrytering 
av två nya rektorer.  
 
Verksamhetschef grundskolan Ola Sundberg informerar att nämndens beslut om att 
förändra skolstrukturen verkställs under våren och vad det innebär för Unnerödsskolan, 
Sandersdalsskolan samt Ramnerödsskolan. Information lämnas även om Herrestads-
skolans färdigställande under våren 2022.  
 
Verksamhetschef gymnasieskolan Stefan Einarsson informerar om IM-programmens 
flytt till Agneberg, att en första bild av antagningen kommer den 1 februari, att 
programmet alternativ studieväg startar höstterminen 2022 samt om ny enhetschef för 
gymnasieskolans elevhälsa. Verksamhetschefen informerar vidare om planeringen för 
kompensatoriska åtgärder under våren, om arbetsmiljöutredning för Norra Agneberg 
samt om utbildningarna som är förlagda till lokalerna.  
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om vad som är aktuellt 
på vuxenutbildningen. Information lämnas om beviljade YH-utbildningar, om yrkes-
utbildningar som startar, om lärlingscentrum samt om kursstarter i allmänna ämnen. 
Verksamhetschef informerar vidare om kö till SFI, om tre nya EU-projekt, om 
omställning av personal samt om vuxenutbildningens uppdrag i Skolverksprojektet 
Nyanländas lärande. 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 14 Dnr BUN 2021/00993 

Information om svar på skrivelse gällande - Förändring Parkens 
förskola 
Sammanfattning 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om inkommen skrivelse med 
namnunderskrifter angående planerad avveckling av fyra avdelningar på Parkens 
förskola. 
 
Verksamhetschef informerar om problem med lukt och fukt på avdelning som avvecklas 
samt att en ny förskola är planerad i området. Information lämnas vidare om 
verksamhetschefens svar till vårdnadshavarna gällande syskonförtur, hur barnen 
placeras på andra förskolor utefter vårdnadshavarnas egna val, om personalens 
möjlighet att följa med till Karlsbergs förskola samt om tillfälle för vårdnadshavare att 
träffa handläggare på Parkens förskola. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-21 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att godkänna informationen  
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 15 Dnr BUN 2020/00981 

Delrapport - Barn och utbildningsnämndens uppdrag från 
resultatdialog september 2020 avseende Ramnerödsskolan 
Sammanfattning 
Rektor Ramnerödsskolan Mina Anger och biträdande rektor Ramnerödsskolan Niklas 
Velander presenterar sig för nämnden.  
 
Biträdande rektor informerar om andelen elever med utomnordisk bakgrund, andel 
elever med föräldrar med eftergymnasial utbildning, behörigheten till gymnasiet samt 
om lärarbehörigheten på skolan. Information lämnas vidare om utvecklingen i 
ovanstående statistik mellan 2018-2021, att svenska som andraspråk och matematik är 
de ämnen med låg andel elever som lyckas jämfört med andra skolor, inklusive lik-
värdiga skolor i riket. Information lämnas vidare om identifierade utvecklingsområden. 
 
Rektor Mina Anger anser att skolan behöver titta mer på resultaten under studietiden 
och analysera varför det blir som det blir när vi gör som vi gör. Som utgångspunkt i 
arbetet har rektorn skolminister Lina Axelsson Kihlbloms bok våga leda skolan med 
sikte på framtiden.  
 
Information lämnas vidare om resultatet för årskurs nio vid jul 2021 och om ökningen 
av andelen behöriga elever till gymnasieskolan samt av skolans meritvärde. Information 
lämnas vidare om hur arbetet med prognoskluster inför vårterminen fungerar, om 
samverkan mellan elevhälsa och arbetslag samt om uppföljning i ”mellanrummet”.  
 
Rektor fortsätter att betona att elevernas resultat är i fokus på personalens alla möten 
samt redogör för målet för vårterminen och framåt.  
 
Barn och utbildningsnämnden tackar för ett bra arbete och ställer frågor gällande 
samarbetet med överlämnande skolor, elevernas resultat i engelska samt om 
Hovhultsskolans projekt att få fler pojkar att lyckas i skolan. Rektor svarar på nämndens 
frågor. 
 
Ordförande Roger Ekeroos (M) önskar att nämnden får en delrapport till under 
vårterminen samt att en slutrapport lämnas efter sommaren när resultaten är fastställda. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-12-28 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2020-10-22 § 156  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 16 Dnr BUN 2022/00012 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-01-20 
Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-12-07-
2022-01-10 
  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-10 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen   
  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 Dnr BUN 2022/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-01-20 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2022-01-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-10 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 18 Dnr BUN 2022/00031 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2022-01-20 
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 2021-12-06, 2021-12-13, 2021-
12-20, 2021-12-27 och 2022-01-03 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och 
elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 
  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-10 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 Dnr BUN 2022/00033 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2022-01-22 
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 2021-12-06 och 2021-12-20 anmäls 
av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller upprepad frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-01-10 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 20 Dnr BUN 2022/00015 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 
2022-01-20 
Sammanfattning 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om de första skolveckorna efter jullovet, om 
den höga frånvaron, att verksamheter inom barn och utbildningsnämnden ingår i 
kommunens prioriterade verksamheter samt att nämnden följer Folkhälsomyndighetens 
direktiv. 
 
Ordförande informerar även att budgetprocessen har påbörjats.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.   
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2022-01-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 21 Dnr BUN 266962 

Övriga frågor 
Sammanfattning 
Inga övriga frågor anmäls.  
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