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Ersättare Ingela Ruthner (M) deltar på distans  
Pierre Markström (C) 
Karin Engdahl (S) 
Caroline Henriksson (UP) deltar på distans  
 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos  
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Planeringschef Anna Kern deltar på distans  
Lokalstrateg Tony Andersson  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Verksamhetsstrateg Anna Jonsson §§ 162-164 
Processledare Samhällsbyggnad Cecilia Friberg deltar på distans §§ 162-
163   
Enhetschef Samhällsbyggnad Stefan Björling deltar på distans §§ 162-
163 
Projektledare Samhällsbyggnad Jan-Ove Lundqvist deltar på distans §§ 
162-163 
Controller Thomas Davidsson §§ 163-171  
Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren §§ 169-171 
Utredare Anders Bengtsson §§ 172-173, § 176 
Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg deltar på distans § 177  
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson § 177 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg § 172, §§ 177-178  
Rektor Annette Birgersdotter Eriksson §§ 177-178  
Personalföreträdare Justine Särnerblom deltar på distans §§ 162-171  
Personalföreträdare Gunnar Hermansson deltar på distans §§ 162-171  
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§ 162 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 
Majvor Abdon (UP). Beräknad tid för justering är onsdagen den 24 november 2021 
Yrkanden 
Roger Ekeroos (M) förslår att dag för justering ändras till måndagen den 22 november.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
 
att välja Majvor Abdon (UP) till justerande samt  

att justering äger rum måndagen den 22 november 2021. 

 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 
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§ 163 Dnr BUN 2021/00818 

Information lokalfrågor 2021-11-18 
Sammanfattning 

1. Status Ljungskileskolan 
Processledare samhällsbyggnadsnämnden Cecilia Friberg informerar om och visar 
ritningar över området för nya Ljungskileskolan samt informerar om de byggnader som 
behöver rivas. Reaktioner har inkommit gällande den gamla kulturskolan.  
 
Processledare visar situationsplan över skolområdet och informerar om friytor och 
byggrätter samt visar var bussarna kommer att lämna av och hämta upp elever. 
Processledare informerar vidare om Natura 2000-område, om fornlämningar i skog som 
ingår i friytan och om träd som behöver skyddas. Information lämnas även om kulvert 
under fotbollsplan som undersöks status på och om infrastruktur och trafik på Hälle-
Lider. 
 
Ritning visas över skolbyggnadernas placering, var de olika funktionerna kommer att 
ligga, om arkitektförslaget Mellan Hav och Fjäll samt om återbruk av material från de 
äldre byggnaderna som planeras att rivas. 
 
Avslutningsvis informerar processledare om Hälle-Lider och om hur vägen samt gång 
och cykelväg kommer att säkras för eleverna samt att det kommer att ske en dialog om 
skolbygget i Ljungskile. 
  

2.  Status skola skäret   
Enhetschef samhällsbyggnad Stefan Björling informerar att samrådshandlingarna för 
granskning har lämnats till samhällsbyggnadsnämnden med några justeringar samt 
informerar om strandskyddet.  
 
Camilla Johansson (C) frågar om markens möjlighet att ta om hand stora vatten-
mängder. Enhetschef menar att vattenlösningar måste göras men att det finns med i 
planarbetet. Processledare Cecilia Friberg informerar att Hemsö kommer att hantera 
detta samt informerar om kommunens säkring av berget där stenblock har rasat ifrån. 
Processledare informerar vidare att projektet är på väg in i avrop 2, att Ljungskile-
skolans lokalprogram ligger som grund samt att det ska ske en dialog med grannar 
tillsammans med Hemsö i december.  
   

3. Information om beställning av tillfälliga lokaler till Forshällaskolan 
Lokalstrateg Tony Andersson informerar att tre klasser tillkommer till Forshällaskolan 
under de närmsta tre åren, att skolan behöver fyra ytterligare klassrum från höst-
terminen 2022 vilket kräver ett tillfälligt bygglov. Lokalstrateg informerar vidare om 
åtgärder som har gjorts för att förbättra vattenkvalitén samt att vattenkapaciteten 
behöver säkras innan beställning av ytterligare lokaler till skolan kan läggas.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar behovet av antalet platser och framtida 
användning av Forshällaskolan. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 163  
 

4. Ramnerödsskolan tidplan och ekonomi  
Projektledare samhällsbyggnad Jan-Ove Lundqvist informerar att Ramnerödsskolan kan 
stå klar till årsskiftet 2022-2023 och att budgeten kommer att hållas. En dialog med 
Grundskolekontoret kommer att hållas angående när inflyttning kan ske.  

 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 Dnr BUN 307825 

Information om barn och utbildningsnämndens 
lokalförsörjningsplan 2022-2031 
Sammanfattning 
Lokalstrateg Tony Andersson informerar om innehållet i Barn och utbildningsnämndens 
lokalförsörjningsplan 2022-2031, hur förändringen av antal barn och elever ser ut enligt 
befolkningsprognosen jämfört med 2021 samt visar förslag på barn och utbildnings-
nämndens investeringsplan och vad som har ändrats i den. 
 
Lokalstrateg ger vidare en sammanställning över befolkningsprognosen, behov av 
platser och befintlig kapacitet inom förskolan samt informerar om pågående bygg-
projekt för verksamheten. Lokalstrateg ger även en sammanställning över befolknings-
prognosen och beslutad kapacitet inom grundskolan samt informerar om kapaciteten 
hos de fristående grundskolorna i kommunen. Även en status över pågående bygg-
projekt för verksamheten lämnas. Vad gäller Ljungskileskolan informerar verksamhets-
strateg Anna Jonsson att förslag till beslut om evakueringsplan kommer att presenteras 
till nämndens decembersammanträde.  
 
Lokalstrateg informerar vidare om långsiktiga byggprojekt som behöver påbörjas inom 
grundskolan och om antalet befintliga grundsärskoleenheter inklusive antalet elever per 
enhet. Information lämnas vidare om gymnasieskolans lokalbehov samt om gymnasie-
skolans befolkningsprognos 2022-2030 jämfört med övriga verksamheter.  
 
Camilla Johansson (C) undrar över förvaltningens tillfälliga bygglov och lokalstrateg 
ger en övergripande status över de tillfälliga byggloven.   
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 165 Dnr BUN 2021/00895 

Beställning av igångsättningsbeslut gällande 
Herrestadsskolans friyta och trafikangöring 
Sammanfattning 
Mot bakgrund av kommande utökad kapacitetsbehov för årskurs 7-9 samt 
inriktningsbeslut gällande en samlad organisering av grundsärskolan är det viktigt för 
den fortsatta strategiska planeringen i området Norgården-Herrestad-Källdal att 
genomföra åtgärder gällande Herrestadsskolans lokaler, friyta och trafikangöring 
årskurs F-6, ca 250-350 elever.   
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29. 
Förstudie Herrestad 12:4, Herrestads skola Projekt trafik och utemiljö. 
Förstudie med kompletterande tidplan Herrestad 12:4, Herrestads skola Projekt trafik 
och utemiljö 2021-11-02 
Arbetsskiss Herrestadsskolan 2021-08-30 
Skisser trafikbuller Herrestadsskolan 210902 
Komponentindelning och Kalkyl Förstudie Herrestadsskolan 
  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att beställa genomförande gällande åtgärder Herrestadsskolans friyta och trafikangöring 
med förstudie som grund. 
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§ 166 Dnr BUN 2021/00672 

Bokenäs förskola  
Sammanfattning 
Bokenäs förskola har under längre tid haft och påtalat arbetsmiljöbrister. Ny förskola 
har länge planerats för området, men kan stå klar tidigast 2024/2025, och till dess 
bedömer verksamheten att behovet av tillfälliga lösningar är av nöden. 
 
En förstudie har genomförts och en kalkyl har tagits fram. Med de förändringar av 
lokalen som föreslås kommer de brister som påtalats vara åtgärdade.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-08-03 
Bilaga 1 Bakgrund Bokenäs Förskola 2021-10-25 
Förstudierapport Bokenäs förskola 
Kalkyl Bokenäs förskola Hus D 
Skiss 10-21-b Bokenäs förskola  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att barn och utbildningsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta för att snarast 
genomföra de beskrivna åtgärderna 
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§ 167 Dnr BUN 2021/00583 

Beställning tillfälliga lokaler till Forshällaskolan 
Sammanfattning 
Kommunens största bostadsexpansion sker i Forshälla-Ammenäs och Ljungskile. För 
att kunna tillgodose kapacitetsbehovet elevplatser i Förshällaskolan F-6 behövs ut-
ökning av kapacitet med hjälp av tillfälliga lokaler. Kapacitetsökningen ska motsvara 
behovet fram tills ny skollokal kan ersätta hela denna skola omkring 2026. Enligt 
befolkningsprognos samt beräkning av totalt antal elever sker en utökning som 
motsvarar ca en klass per läsår from 2022-2025. Även kapacitet matsalsplatser behöver 
tillgodoses. Verksamhetens idrottsutövning ses över för möjlig optimering i befintliga 
lokaler och friytor. Tidigare förskolans lokaler (4 st. avd.) vid Forshällaskolan används 
from läsåret -21/-22 fullt ut för förskoleklasser. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-29. 
Yrkanden 
Roger Ekeroos (M): Tilläggsyrkande ”att beslutet gäller under förutsättning att 
vattentillgången är tillfredsställande”  
Sonny Persson (S): Bifall till Roger Ekeroos (M) tilläggsyrkande 
Niklas Moe (M) Bifall till Roger Ekeroos (M) tilläggsyrkande 
Camilla Johansson (C): Bifall till Roger Ekeroos (M) tilläggsyrkande 
 
Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Roger Ekeroos (M) 
tilläggsyrkande och finner barn och utbildningsnämnden besluta enligt förslaget i 
handlingarna med tilläggsyrkande ”att beslutet gäller under förutsättning att 
vattentillgången är tillfredsställande” 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att beställa projektering och uppförande av tillfälliga lokaler vid Forshällaskolan samt  
 
att beslutet gäller under förutsättning att vattentillgången är tillfredsställande 
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§ 168 Dnr BUN 2021/00024 

Controllerrapport 2021 Barn och utbildningsnämnden och 
ekonomisk uppföljning jan-okt 
Sammanfattning 
Controller Thomas Davidsson informerar om barn och utbildningsnämndens oktober-
prognos 2021 per verksamhet med prognos per 2021-12-31 samt om utfall i % av 
budget i oktober 2021, om personalkostnader och lönekostnadsutveckling samt om 
interkommunala intäkter.  
 
Controller informerar vidare om kostnader för köp av skolverksamhet, om påverkbara 
inköp samt om nettokostnadsutvecklingen. Information lämnas även om 2021 års 
investeringar, om avvikelser i budget för 2022 kopplade till utbildningsskulden per 
verksamhet, pandemikostnader samt omställningskostnader.  
  
Sonny Persson (S) ställer fråga avseende omställningskostnader för Sinclair 
Förvaltningschef Staffan Lindroos menar att han arbetar med frågan och att den behöver 
hanteras både politiskt samt på tjänstemannanivå.  
 
Controller informerar om beslut att barn och utbildningsnämnden får överskrida 
budgeten vad gäller utbildningsskulden och barn och utbildningsnämnden diskuterar hur 
mycket arbetet med digitalisering och implementeringen av nytt elevadministrativt 
system påverkar budgeten samt måluppfyllelsen.  
 
Controller informerar vidare om barn och utbildningsnämndens budget 2022-2024, om 
hur kommunbidraget är fördelat och vad det innebär för verksamheterna samt om vad 
som ingår i majoritetens förslag till anslagsbindningsnivåer 2022. Information lämnas 
vidare om förslag på förändring av resursfördelningen samt om hur controller tror att 
statsbidragen kommer att se ut under 2022.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar kostnader för utbildningsskulden samt hur den 
kan hanteras.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 Dnr BUN 307826 

Information om Barn och utbildningsnämndens 
verksamhetsplan 2022-2024 inkl.  styrkort  
Sammanfattning 
Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar om innehållet i verksamhetsplanen, att den 
består av två delar där den första delen ser ut på samma sätt för alla förvaltningar medan 
den andra kan anpassas av förvaltningarna.  
 
Kvalitetsstrateg informerar vidare om nämndens styrkort, om de fyra nämndstrategierna 
och om nämndens uppdrag till förvaltningen kopplade till strategierna. Information 
lämnas även om Kommunfullmäktiges uppdrag kopplade till nämndstrategierna, om 
mått som är kopplade till nämndstrategierna samt om det nya måttet Psykisk ohälsa 
bland unga, ska minska och om måttets bakgrund.    
 
Lindgren informerar om uppdrag till respektive verksamhetsområde, om övergripande 
omvärldsanalys och utmaningar samt om ekonomisk och verksamhetsmässig analys.  
 
Avslutningsvis informerar kvalitetsstrateg om nämndens viktigaste utmaningar utifrån 
effektiviseringskraven och en ekonomi i balans samt om hur de olika verksamheterna 
arbetar med förvaltningens fyra uppdrag:  

- att planera och följa upp gemensamma och/eller skolformsspecifika åtgärder och 
insatser som tagits fram i enlighet med SKA-modellen. 

- att arbeta med effektiviseringsåtgärder och nytänkande inom områdena 
kompetens, teknik, samarbete, administration, avtal och organisation. 

- att i samverkan arbeta strategiskt med kompetensförsörjning inom ramen för 
läraravtalet HÖK 21 

- att aktivt bidra i lokalprocessen genom det arbete som sker i förvaltnings-
ledningen. 

 
Camilla Johansson (C) anser att det är bra att Lärlingscenter kan starta. Förvaltningschef 
Staffan Lindroos påpekar att barn och utbildningsnämnden måste fundera över den 
långsiktiga finansieringen av lärlingscenter. Controller informerar att den utökade 
skolmiljarden tilldelas vuxenutbildningen för i år men kommande år måste finansiering 
ske på annat sätt.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  
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§ 170 Dnr BUN 2021/00018 

Verksamhetsplan 2022-2024 med budget 2022 Barn och 
utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och 
budget för åren 2022-2024. Här ingår även nämndens styrkort och anslagsbindnings-
nivåer vilka återfinns i bilagor till verksamhetsplanen. Förslaget utgår från aktuella 
ekonomiska förutsättningar.        
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-11-03  
Barn och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2022-2024 
Anslagsbindningsnivåer budget 2022 majoritetens förslag BUN      
Styrkort Barn och utbildningsnämndens 2022  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2022-2024  
 
att godkänna majoritetens förslag till anslagsbindningsnivåer enligt bilaga  
 
att godkänna barn och utbildningsnämndens styrkort 2022 enligt bilaga 
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§ 171 Dnr BUN 2021/00906 

Förändringar i resursfördelningsmodell från och med 2022-01-
01 
Sammanfattning 
Resursfördelningsmodellen utgör en central roll i nämndens ekonomistyrning. I korthet 
innebär resursfördelningsmodellen att beräkningssystem och principer beslutas utifrån 
krav, behov och prioriteringar som ställs mot budgeterade ekonomiska resurser.  
 
Nuvarande resursfördelningsmodell beslutads av nämnden 2009 och har därefter 
förändrats i delar löpande över åren. Med hänsyn till att nytt digitalt elevsystem har 
implementerats samt erfarenheter av nuvarande modell finns det anledning att föreslå 
förändringar.  
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att införa följande förändringar i resursfördelningsmodellen:  

- att antalet mättillfällen för resursfördelning blir 11 under året för samtliga 
verksamhetsformer  
 

- att administrativa rutiner för fördelning av ersättning för extraordinära behov 
(tilläggsbelopp) för kommunal verksamhet (förskola, pedagogisk omsorg och 
grundskola) förändras på så sätt att det nuvarande regelverket och 
ansökningsförfarandet endast omfattar fristående verksamheter och att 
verksamhetschef förskola respektive verksamhetschef grundskola ges delegation 
att anta rutiner för fördelning av budgeterade resurser 
 

- att differentierat grundbelopp för fritidshem upphör och endast en nivå utgår  
 

- att interkommunal fakturering ändras från halvårsvis till månadsvis inom 
grundskola och förskola samt  
 

- att förändringarna gäller från och med 2022-01-01  
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§ 172 Dnr BUN 2021/00819 

Barn och utbildningsnämndens uppdrag avseende språkplan 
(Integration 2030) 
Sammanfattning 
Efter resultatdialogen som hölls mellan Barn- och utbildningsnämnden och 
förvaltningsledningen den 24 september 2020, gav nämnden förvaltningen i uppdrag 
bland annat att ta fram en verksamhetsövergripande handlingsplan gällande 
språkinsatser med svenska som huvudspår där målet är att höja kunskapsresultaten. 
Under 2021 har en sådan arbetats fram av delar av förvaltningsledningen samt av SKA-
gruppen. På nämndssammanträdet i oktober 2021 delgavs nämnden information om 
planens innehåll.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-03 
Verksamhetsövergripande handlingsplan för språkinsatser 2021-09-29 med referenser 
Information om Barn och utbildningsnämndens uppdrag avseende språkplan 
(Integration 2030), Dnr BUN 2021/00819 
Barn och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen efter resultatdialog 24 
september 2020, Dnr BUN 2020/00981 
 
Yrkanden 
Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Avslag på förslaget i 
handlingarna  
Anibal Rojas Jorquera (KD): Avslag på förslaget i handlingarna  
Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna  
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna  
 
Propositionsordningar 
Ordförande ställer Camilla Johansson (C) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
bifallsyrkanden mot Martin Pettersson (SD) och Anibal Rojas Jorquera (KD) 
avslagsyrkanden och finner barn och utbildningsnämnden bifalla förslaget i 
handlingarna.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsövergripande handlingsplan för 
språkinsatser  
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Forts. § 172 
Reservation 
Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas 
ledamöter följande skriftliga reservation: 
 
”Vi är alla överens om målsättningen, men vi är inte överens om på hur sätt vi 
lämpligast tar oss dit. Föreslagen språkplan har som inriktning att våra elever i första 
hand skall lära sig andra språk än det Svenska språket, för att i ett senare skede lära sig 
det Svenska språket. Denna prioriteringsordning riskerar att cementera många av våra 
elever i ett utanförskap. Vår uppfattning är att det bästa sättet att lära sig det Svenska 
språket är att just lära sig det Svenska språket - Inte något annat språk. (i sammanhanget 
bör poängteras att vi naturligtvis står bakom gällande minoritetsspråkslagstiftning)” 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr BUN 2021/00854 

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet 
Sammanfattning 
Västkoms styrelse har ställt sig bakom förslag till regional överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet och rekommenderat 
kommunförbunden att i sin tur rekommendera kommunerna att ta egna beslut i frågan. 
Överenskommelsen förtydligar ansvaret mellan huvudmännen när det gäller personer 
med funktionsnedsättningar som har behov av samordnande insatser från hälso- och 
sjukvård och skola. Intentionen är att få en så patientsäker och jämlik 
hjälpmedelshantering som möjligt. Syftet med överenskommelsen är att den enskildes 
behov av hjälpmedel ska bilda utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att 
ansvarsfördelningen tydliggörs samt påtala vikten av samverkan. Gränsdragning mellan 
huvudmän försvåras idag av att ett och samma hjälpmedel kan ses både som personligt 
och pedagogiskt hjälpmedel. Det kan härigenom bli en fördröjning innan den enskildes 
behov blir tillgodosedda. För att undvika detta i framtiden vill man genom 
överenskommelsen skapa en tydligare gränsdragning kring vem som har ansvaret. 
Undertecknad samt grundsärskolans rektorer ställer sig positiva till överenskommelsen 
och bedömer att överenskommelsen kan komma att minska grundsärskolans behov av 
att köpa in eller hyra vissa hjälpmedel som eleven i dag har behov av i både skola och 
hem men inte kan transportera fram och tillbaka varje dag. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-22 
Förbundsdirektionens beslut 2021‐09‐23, § 71 med bilagor 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att anta den föreslagna regionala överenskommelsen för hjälpmedel i förskola, skola 
och daglig verksamhet 
  
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 176 Dnr BUN 2021/00028 

Information om aktuella inspektionsärenden 2021 
Sammanfattning 
Utredare Anders Bengtsson informerar att det inte har inkommit några nya inspektions-
ärenden sedan sist nämndsammanträde.  
 
Utredare informerar att den fristående förskolan Smultronplantan har beslutat att 
upphöra med sin verksamhet sommaren 2022.   
Beslutsunderlag 
Lista över inspektionsärenden 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 177 Dnr BUN 2021/00013 

Information om Status Covid-19 
Sammanfattning 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om status för Covid-19 inom förskolan, 
om RS-virusets påverkan på verksamheten, barn och vårdnadshavare samt att många 
vårdnadshavare är frustrerade över den höga omfattningen av vård av barn. 
 
Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg informerar om status för covid-19 inom 
grundskolan, att de bland annat arbetar med nämndens beslut om skolstrukturen samt 
med resultatdialogen.    
  
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson informerar om status för covid-19 
inom gymnasieskolan där vaccinationen har gett önskad effekt. Einarsson informerar 
vidare om öppet hus samt om lokalerna i Norra Agneberg.  
 
Verksamhetschef gymnasieskolan redogör för alternativ studieväg; ansökan, skolgången 
och lokaliseringen samt om projektering för renovering av lokaler i Sinclair och att 
gymnasiet ihop med Camilla Johansson (C) från nämndens presidium ska titta på hur 
andra organiserar likande verksamhet.  
 
Verksamhetschef gymnasiet redogör även för gymnasieskolans kompensatoriska in-
satser för elever i behov av stöd samt om utökande studiemöjligheter för alla elever och 
arbetet med att öka elevernas motivation till att nyttja dessa ökade studiemöjligheter.  
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om status för covid-19 
inom vuxenutbildningen, att de ställer om till fler kombinationsutbildningar, för språk 
och yrkesutbildning, om ökning av lärlingsutbildningar till våren samt om flytt av delar 
av verksamheten till Margretegärdeskolan sommaren 2022.  
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen informerar vidare om transportutbildningen för 
lastbil och buss. 
 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr BUN 2021/00014 

Information - Förvaltningschef 2021-11-18 
Sammanfattning 

1. Information om vuxenutbildningens arbete med YH-utbildningar 
Rektor vuxenutbildningen Annette Birgersdotter Eriksson informerar om statsbidraget 
för yrkeshögskoleutbildningarna, om tidplanen för ansökan om utbildning till start av 
utbildning samt om innehållet i ansökan.  
 
Rektor informerar vidare om hur genomförandet går till, om Yrkeshögskolans 
utmaningar, om vilka utbildningar som vuxenutbildningen har fått beviljade samt att 
Uddevalla är satelitort för YH-utbildningar mot Lidköping, Campus Västra Skaraborg. 
 
Information lämnas om utbildningar som vuxenutbildningen väntar svar på, om upp-
dragsutbildningar, om andel elever som får arbete efter examen, om de utvecklings-
områden som vuxenutbildningen arbetar med samt om vad näringslivet anser om 
utbildningarna.  

 
2. Information om status på Skolverksprojekt nyanländas lärande  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om förfrågan från Skolverket i maj 2021 
om att delta i uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för 
barn och elever som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska och att förvalt-
ningen har utarbetat en handlingsplan som ska skickas in för godkännande av Skol-
verket den 19 november.   
 
Förvaltningschef informerar vidare om förvaltningens val av insatser, om organisa-
tionen för genomförandet samt om vad förvaltningen ansöker pengar för. Information 
lämnas vidare om mål för SKUA-insatsen, kompetensutveckling inom grundskolan 
Bygga svenska och om övergång och kartläggning inom vuxenutbildningen för att få en 
högre genomströmning i SFI.  Förvaltningschef påpekar att arbetet ska ingå som en 
naturlig del av arbetet som förvaltningen redan gör.  

 
3. Lärarförbundets skolranking 2021 bästa skolkommun  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att Lärarförbundet inte kommer att göra 
fler skolrankningar över Sveriges bästa skolkommun samt att Uddevalla kommun har 
klättrat från plats 234 2020 till plats 200 2021.  
 
Förvaltningschef redogör för Uddevalla kommuns plats på varje delmoment i under-
sökningen och barn och utbildningsnämnden diskuterar resultatet samt hur det kan bli 
bättre. Förvaltningschef ser en positiv trend och tror att de beslut som barn och 
utbildningsnämnden har fattat kommer att öka nämndens resultat på sikt.  
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr BUN 2021/00012 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-11-18 
Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-10-08-
2021-11-07 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-08 
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen   
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr BUN 2021/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-11-18 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2021-11-08 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr BUN 2021/00031 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-11-18 
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 2021-10-11, 2021-10-18, 2021-
10-25 och 2021-11-01 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 
  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr BUN 2021/00070 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-11-18 
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 2021-10-25 anmäls av rektor gjorda 
anmälningar om långvarig eller upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och 
grundsärskola. 
  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr BUN 2021/00015 

Information - Ordförande 2021-11-18 
Sammanfattning 
Ordförande informerar om den ändrade formen för dagordningen till nämndens 
sammanträden samt att man kan delta via teams även på decembersammanträdet.  
 
Ordförande informerar även att nämndens lokalprocesser börjar komma i gång men att 
det finns en liten brist på information och kommunikation från utförardelen.  
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna.  
  
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 184 Dnr BUN 266962 

Övriga frågor 
Sammanfattning 
Camilla Johansson (C) förslår att barn och utbildningsnämnden äter en gemensam 
jullunch i samband med decembersammanträdet för en gemensam avslutning av 
terminen.  
 
Yrkanden 
Roger Ekeroos (M) föreslår att förvaltningen anordnar ett julfirande under december-
sammanträdet.   
 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att anordna ett julfirande under decembersammanträdet 
den 13 december 2021.   
 
 
 



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-11-18 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 185 Dnr BUN 2021/00892 

Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2022-
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 kommun-
styrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande budget-
dialogen 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 (samhällsbyggnads-
förvaltningens 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. 
 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-04 
Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2022-2031 
 
Beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att som nämndens underlag till lokalförsörjningsplanen lämna förvaltningens förslag 
enligt bilaga till tjänsteskrivelsen  
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