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Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
Plats och tid Agneberg norra sal 1:11, kl.08:30-15:45 
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Caroline Henriksson (UP), 2:e vice ordförande 

Niklas Moe (M) 

Sonny Persson (S) 

Pierre Markström (C) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) §§ 94-112 

Anibal Rojas Jorquera (KD) 

Hampus Marcusson (S) 

Veronica Vendel (S) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

Martin Pettersson (SD) 

 
Tjänstgörande ersättare Karin Engdahl (S) ersätter Marie-Louise Ekberg (S) 

Thomas Hesselroth (L) ersätter Camilla Johansson (C), 1:e vice 

ordförande 

Catarina Brorsson (S) ersätter Carl-Gustav Gustafsson (L) § 113, §§ 115-

118  

 
Ersättare Catarina Brorsson (S) §§ 94-112 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Vivian Fräknefjord (MP) 

Stefan Eliasson (SD) 

 
Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos  

Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Administrativ chef Yvonne Strid 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg §§ 94-95 

Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg §§ 94-96 

Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson §§ 94-95 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg §§ 94-95 

Administrativ enhetschef grundskola Helena Kleveros § 96 

Utredare grundskolan Pernilla Isaksson § 96 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren § 98 

Controller Thomas Davidsson § 98 

Säkerhetschef Björn Segelod § 98 

Processledare samhällsbyggnad Cecilia Friberg § 99 

Verksamhetstrateg Anna Jonsson § 99  

Lokalstrateg Tony Andersson § 99  

Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen Pia Strömsholm § 100  

Utredare Anders Bengtsson § 101 

Drogförebyggande samordnare Unni Norén § 112 

Drogförebyggande samordnare Miranda Gjelseth § 112 

Rektor Thomas Edlund § 113  

Personalföreträdare Justine Särnerblom §§ 96-112 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 94 Dnr BUN 295540 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering och justering av dagordning  

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Pierre 

Markström (C). Beräknad tid för justering är onsdagen den 25 maj 2022. 

 

Ordförande Roger Ekeroos (M) meddelar att ärende 12 Samrådshandlingar för yttrande 

Planprogram Västra Centrum avseende stadsutveckling lyfts ur dagordningen för 

dagens sammanträde då Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att avbryta samrådet.  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

 

att välja Pierre Markström (C) till justerande  

 

att justering äger rum onsdagen den 25 maj 2022. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 Dnr BUN 2022/00013 

Aktuella dialogfrågor från verksamhetschefer 2022-05-19 

Sammanfattning 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om lärlingscentrums 

samarbeten; event för jobbmatchning, samarbete med Stockholms och Göteborgs stad 

gällande Filmarbetarlärlingsutbildning som kan få upp till 35 platser och projekt kring 

validering för yrkestrainee. Information lämnas om Kompetenscentrum som krävs av 

YH för att genomföra utbildningar, Lärcentra som är ett nationellt begrepp avseende 

högskolestudier, Lärlingscentrum som är på gymnasienivå och Jobbcentrum som är ett 

samarbete mellan Arbetsmarknadsavdelningen, vuxenutbildningen och 

Arbetsförmedlingen. 

 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om nuläge avseende antagning 

inför höstterminen 2022. Idag dimensioneras utbudet efter elevernas efterfrågan, Från 

höstterminen 2025 ska dimensioneringen styras mer genom samarbete med bransch och 

arbetsmarknad. Verksamhetschef informerar att Uddevalla gymnasieskola har en 

tradition av att ha ett brett utbud och att en hög andel elever får sitt förstahandsval samt 

informerar om hur organisationens förutsättningar i budgeten påverkar klasstorleken 

och om viss minskning av utbildningsplatser inför höstterminen 2022. Barn- och 

utbildningsnämnden diskuterar klasstorleken på gymnasiet. Information lämnas vidare 

om program som har viss kö, om program med lediga platser samt om samordning med 

vuxenutbildningen vid få elever. Verksamhetschef ger en framåtblick inför höstterminen 

2023 gällande utbud och platser.  

 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar anställning av Vård- och omsorgsexaminerade 

studenter i Uddevalla kommun. Verksamhetschef menar att det kräver nytänkande för 

att få upp attraktionen för Vård och omsorgsprogrammet igen.  

 

Verksamhetschef grundskolan Ola Sundberg informerar om grundskolans arbete med 

lokaler och att en lokalutredare har anställts. Arbetet med Kisslebergsskolan, 

Sandersdalsskolan, Unnerödsskolan samt Sommarhemsskolans grundsärskolas flytt till 

Norgårdenskolan går enligt plan. Paviljong vid Forshällaskolan är något försenad. 

Information lämnas även om att 27 elever från Ukraina har mottagits på Bryggan, att det 

blir två nya klasser på Äsperödsskolan höstterminen 2022 på grund av ett ökat behov av 

platser samt att tjänsteplanering och rekrytering av personal och rektorer pågår.  

 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om förskolans utökade 

begränsade öppethållande och ökningen av antal kompetensutvecklingsdagar från nästa 

läsår. Information lämnas vidare om förskolekontorets lokalplanering i Rådhuset där 

ytterligare arbetsplatser har tillkommit och nytt personalrum iordningsställts 

Verksamhetschef informerar även om höstens placeringar, om antalet lediga platser och 

hur många förskolor som har lediga platserna, antalet barn i kö till nästa läsår samt hur 

tillgången till barnomsorgsplatser i Ljungskileområdet ser ut. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 96 Dnr BUN 2022/00045 

Skolplacering inför läsåret 2022/2023  

Sammanfattning 

Administrativ enhetschef grundskolan Helena Kleveros informerar om 

skolplaceringsprocessen 2022/2023 där 1301 elever har placerats i förskoleklass och 

årskurs 7. Information lämnas om de aktuella riktlinjerna som placeringarna bygger på 

och om ändringar i upptagningsområdet runt Kissleberg och Källdal.   

 

Administrativ enhetschef informerar vidare att merparten av vårdnadshavarna har 

accepterat placeringen och att 94 % har fått sitt förstahandsval. 181 aktiva ansökningar 

om annan placering inom de kommunala enheterna har inkommit men på grund av 

lokalbrist är det i år svårare att tillgodose andra önskemål. Totalt har 311 ansökningar 

om annan skola hanterats.  

 

Information lämnas även om hanteringen av särskild hänsyn ur ett elevhälsoperspektiv, 

att 9 överklagningar har inkommit där 7 st. fortfarande pågår och om de främsta 

orsakerna till att vårdnadshavarna inte är nöjda.     

 

Administrativ enhetschef informerar om lagrådsremiss – ett mer likvärdigt skolval, att 

antalet elever i kommunal grundskola ökar samt att grundskolans administration önskar 

tidigarelägga hela skolplaceringsprocessen inför kommande läsår. 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna informationen  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 97 Dnr BUN 310552 

Information om upphandling av skoltrafiken 

Sammanfattning 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om de två alternativ skoltrafiken står 

inför; ett bolag bildas under barn och utbildningsnämnden, en upphandling görs av en 

extern aktör. Information lämnas om hur juridiken ser ut kring att starta ett nytt bolag, 

samt hur andra kommuner har organiserat skoltrafiken.  

 

Förvaltningschef informerar om fördelar och nackdelar med de olika alternativen, att 

ärendet kommer upp i Kommunstyrelsen kommande vecka samt informerar om 

tidplanen beroende på val av lösning samt vilka riskerna är om det drar ut på tiden.   

 

Barn och utbildningsnämnden frågar om belastningen på Taxi samt om det ekonomiska 

perspektivet. Förvaltningschef framför att Taxi var hårt belastade under pandemin och 

att ekonomin kommer att belysas när ärendet går upp till Kommunstyrelsen.   

 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar de olika alternativen, lagen om offentlig 

upphandling och vikten av att ärendet säkerställs juridiskt.  

 

Förvaltningschef framför att det ska vara klart vid halvårsskiftet 2024 samt att 

leverantören inte är det viktigaste för barn och utbildningsförvaltningen utan den 

rådighet förvaltningen kan ha på verksamheten.  

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutat  

 

att godkänna informationen. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 Dnr BUN 310587 

Information om delårsrapport april 2022 barn och 
utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar att delårsrapporten skickades ut som en 

tilläggskallelse och presenterar upplägget för informationen.  

 

Säkerhetschef Björn Segelod informerar om trygghetsskapande aktiviteter. Information 

lämnas om de grundläggande förutsättningar för trygghetsarbete, positiva och negativa 

faktorer. Säkerhetschef informerar vidare om enheten Trygghet och samhällsskydds 

arbetsuppgifter, om att BRÅ har motsvarande arbetsuppgifter och om en ny roll; 

drogförebyggande trygghetskoordinator   

 

Vidare lämnas exempel på trygghetsskapande aktiviteter, information om det 

drogförebyggande arbetet och trygghetsmätning. 

 

Säkerhetschef ger en gemensam lägesbild utifrån rapportering av effektiv samordning 

för trygghet där Tureborg sticker ut. Det sker dock ingen ökning av anmälda brott i 

Uddevalla. Vidare informeras om avsikten och riskerna med LOV 3, § 3 i lagen om 

säkerhetsvakter samt LOV 3 områden i Uddevalla kommun. 

 

Säkerhetschef informerar om ökande antal ordningsstörningar på Tureborg och att det 

saknas kommunal etablering i området. Kerstin Joelsson-Wallsby (V) påpekar att den 

tidigare mötesplatsen som fanns på Tureborg har tagits bort.   

 

Avslutningsvis informerar säkerhetschef om den strukturella organisationen för 

avhopparverksamheten, om den tänkta grundorganisationen för hedersrelaterat våld och 

om trygghetsplan 2022.   

 

Niklas Moe (M) ställer fråga gällande om lärare har rätt förutsättningar att upptäcka 

hedersförtryck. Säkerhetschef svarar att det finns en grupp inom socialtjänsten som 

planerar att hålla utbildningar för lärare och rektorer inom området.  

 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar om uppdraget, utifrån flerårsplanen 2019-

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

(idéburet offentligt partnerskap) och att uppdraget ska slutredovisas inom kort.  

 

Information lämnas om ÖK idé och dess syfte samt om bakgrunden till ÖK idé. 

Kvalitetsstrateg informerar vidare om samverkansformen IOP, Idéburet offentligt 

partnerskap, där initiativet ska komma från idéburen sektor som har en idé om att något 

behöver utvecklas och ska styras och följas upp gemensamt. 

 

Vidare informeras om ÖK idés utveckling under se senaste åren, om ansvar och 

åtaganden i nya ÖK idé, om kommunens handläggningsordning av initiativ till IOP 

samt om aktuella IOP tertial 1 2022.  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 98  
 

Avslutningsvis informerar Kvalitetsstrateg från Stordialogen som hölls den 21 april och 

om de utmaningar samt lösningar som ungdomar i gymnasieålder ser.    

 

Controller Thomas Davidsson informerar om barn och utbildningsnämndens delårs-

bokslut per april 2022 med prognos. Det är ett bra delårsbokslut men en utmanande 

prognos på -13 miljoner kronor. Högre intäkter och budgetsatsningar påverkar 

resultatet. Det ekonomiska utfallet visar en låg nettokostnadsutveckling och påverkas av 

effektiviseringar och tidigare obalanser, samt att omkostnader och personalkostnader 

beräknas att öka. Även pandemin påverkar gällande sjuklöneersättning och avvikande 

personalkostnader samt satsningar för att påverka utbildningsskulden.  

 

Controller redogör för det ekonomiska utfallet per verksamhet där vuxenutbildningen 

gör en stor prognosförbättring, grundskola, särskola och gymnasieskola har avvikelser 

som påverkas av ingående obalanser. Stora budgetsatsningar har gjorts på gymnasie-

skolan som har betydligt bättre förutsättningar för ett bra resultat. Alla verksamheter 

förutom grundskolan visar en lägre volymutveckling. En pandemieffekt är statsbidragen 

Skolmiljarden på 7,8 miljoner kronor och statsbidrag för sjuklön på 8,2 miljoner kronor.  

 

Controller informerar vidare att budgetavvikelsen till och med april visar en kraftig 

resultatförbättring i delåret och utfall av procent av budget i april ligger på en normal 

nivå med oförändrad semesterlöneskuld. Den låga nettokostnadsutvecklingen påverkas 

av både högre intäkter och lägre kostnadsökning. Barn och utbildningsnämnden 

diskuterar inflationens påverkan.  

 

Information lämnas även att lönekostnadsutvecklingen har en låg ökningstakt med 

ingående avvikelseproblematik och flera verksamheter som har ställt om sin 

organisation. Även här finns pandemipåverkan. Controller fortsätter med att redogöra 

för att personalkostnaderna har hög ingående avvikelse och stor pandemipåverkan i 

inledningen av året, att timlön och sjuklön ligger på hög nivå samt att personalsociala 

aktiviteterna har ökat något.  

 

Gällande påverkbara inköp menar Controller att inköpen hitintills 2022 ligger på en 

normal nivå efter att 2020/2021 legat på en mycket låg nivå. Det är främst gymnasie-

skolan, vuxenutbildningen och förskolan som ökar.  

 

Information lämnas att intäkterna för interkommunala ersättningar är i bättre balans 

samt på högre nivå och köp av skolverksamhet ökar.  

 

Vidare informerar Controller om verksamheternas delårsresultat; grundskolan har ett 

positivt delårsresultat men en negativ årsprognos. Gymnasieskolan har fått en stor 

budgetsatsning, förskolan har ett positivt delårsresultat och en prognos i budgetbalans. 

Vad gäller övriga verksamheter gör vuxenutbildningen en prognosförbättring, särskolan 

har en ingående problematik med ökande volymer och skolskjutskostnader. För den 

gemensamma verksamheten är hyresersättningen för Sinclair fortfarande inte klar. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 98  

 
Controller informerar om de ekonomiska nyckeltalen som alla är förbättrade sedan april 

2021.  Gällande nämndens investeringar är det en högre takt och fler objekt i 

genomförande, 8 av 10 objekt är i gång 2022.  

 

Controller avslutar med att redogöra för de åtgärder som genomförs för att få budgeten i 

balans.  

 

Karin Engdahl (S) frågar om kompetensförsörjningen för de personalgrupper där vi 

saknar behörighet. Controller och förvaltningschef svarar på frågan. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna informationen  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 99 Dnr BUN 2022/00016 

Information om lokalfrågor 2022-05-19 

Sammanfattning 

1. Status Hemsöprojekten 

Processledare Cecilia Friberg informerar om projektet nya Ljungskileskolan. Beslut om 

hyreskontrakten samt beslut om försäljning av marken planeras att tas. Information 

lämnas om vilken mark som säljs och vad hyreskostnaderna för skolorna kommer att 

bli. Information lämnas vidare om tidplanen som påverkas av markarbeten och när 

politiska beslut fattas. 

 

Processledare informerar om behov av skredsäkring, om de dialoger som har hållits 

samt om enkät på Uddevalla kommuns hemsida där man kan lämna åsikter och 

synpunkter på informationen.  

 

Barn och utbildningsnämnden ställer frågor om skredsäkringen och kostnaden för detta, 

om hur inbjudningarna till dialogerna har gått ut, till vilka och vem som har beslutat om 

vilka som ska bjudas in samt när Kulturhuset ska rivas. Processledare svarar på 

nämndens frågor  

 

Verksamhetsstrateg Anna Jonsson informerar om träff med skolornas elevråd om 

utemiljö som gav många kreativa förslag som har sammanställts och ska skickas vidare 

till Hemsö.  

 

Processplanerare informerar avslutningsvis att alla dialogmöten kommer att samman-

ställas i en rapport till Kommunfullmäktige den 8 juni.  

  

2. Barnomsorg Ljungskile  

Lokalstrateg Tony Andersson informerar om de förskolor som ligger närmast i tid i 

investeringsplanen och som har kommit upp i projektstadiet. Helenedals förskola ingår 

inte då ett behov utifrån kapacitetssynpunkt behöver tas fram först.  Lokalstrateg 

informerar att projekten löper på och att det är ett bra samarbete och bra kommunikation 

utan någon indikation på att något är försenat.   

 

Lokalstrateg informerar vidare om Ankaret som är före detta klubbhuset på Parkvägen i 

Ljungskile där man öppnar upp för pedagogisk omsorg den 30 maj för upp till 40 barn. 

Vad gäller Ljungskilegården fortsätter förhandlingarna med Kultur och fritid. Det förs 

även diskussioner med ULNA AB om att utöka platser på Strumpans förskola. 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen.   



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 100 Dnr BUN 310069 

Information från Arbetsmarknadsavdelningen 

Sammanfattning 

Avdelningschef arbetsmarknadsavdelningen Pia Strömsholm informerar om arbets-

marknadsavdelningens uppdrag och visar bild över arbetsmarknadsavdelningens 

organisation.  

 

Avdelningschef redogör för de utmaningar som de ser för kommunen och visar hur 

mycket andelen långtidsarbetslösa har stigit från 2012. Information lämnas vidare om 

Jobbcentrum där kommunen och Arbetsförmedlingen samverkar om gemensam 

handläggning för kommunens försörjningstagare, ungdomar, långtidsarbetslösa och 

nyanlända i etablering.  

 

Arbetsmarknadsavdelningen har fokus på att göra rätt insatser för rätt personer och att 

rusta för den reguljära marknaden. Avdelningschef redogör för fördelningen av tillsatta 

platser inom kommunens olika förvaltningar och verksamheter februari 2022. Barn och 

utbildningsförvaltningen står för 16 % av totalt 254 tillsatta platser.   

Information lämnas vidare om nyttan för individen, kommunen och samhället samt om 

Barn och utbildningsnämndens och Kommunstyrelsens samarbetsarenor.   

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna informationen.  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr BUN 2022/00028 

Aktuella inspektionsärenden 2022-05-19 

Sammanfattning 

Utredare Anders Bengtsson informerar om aktuella inspektionsärenden. Information 

lämnas om yttrande till Skolinspektionen gällande Sandersdalsskolan, yttrande till och 

beslut från Skolinspektionen gällande Källdalsskolans grundsärskola samt yttrande till 

Skolinspektionen gällande erbjudande av förskoleplats.   

 

Information lämnas vidare om yttrande till Barn- och elevombudet gällande 

Norgårdenskolan F-6, om Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning gällande 

utbildningen, svenska för invandrare, om dom från Kammarrätten gällande utlämning 

av allmänna handlingar, om överklagningar avseende beslut om skolplacering samt om 

anmälan hos Diskrimineringsombudsmannen.   

 

Utredare informerar vidare om Bohusläningens artikelserie om Ströms slotts AB och 

om tillsynsuppdraget samt att det har beslutats om ett nytt regelverk gällande 

pedagogisk omsorg som träder i kraft 1 januari 2023 som kan kräva en liten förändring i 

tillsynen.  

 

Utredare redogör för hur tillsynen genomförs och att det är vanligast med regelbunden 

tillsyn som kompletteras med riktad tillsyn. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Lista över aktuella inspektionsärenden  

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr BUN 2022/00356 

Beslut om namn på förskoleenhet på Hovhult 

Sammanfattning 

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

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att en ny förskoleenhet planeras på Hovhult behöver barn 

och utbildningsnämnden namnge den nya förskolelokalen. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

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

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

kommunstyrelsen 2015-03-25     

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att namnge ny förskolelokal på Hovhult till ”Sångvägens förskola”.      

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr BUN 2022/00379 

Beslut om namn på förskoleenhet i Råssbyn  

Sammanfattning 

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

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för 

namnfrågor. I samband med att ny förskola planeras uppföras i Råssbyn behöver barn 

och utbildningsnämnden namnge den nya enheten.    

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

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

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

kommunstyrelsen 2015-03-25     

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att namnge ny förskoleenhet i Råssbyn till ”Forshälla-Strands förskola”.      

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr BUN 2022/00460 

Investering Kisslebergsskolan  

Sammanfattning 

Objektet har tidigare varit med i beslutad investeringsplan (50 miljoner) men lyfts ur 

helt i avvaktan på förstudie och dess kostnadskalkyl. Förstudien påvisade en 

kostnadskalkyl på 8 miljoner gällande anpassning av friytor och trafik. Vidare 

projektering påvisar en kostnadsökning upp till totalt 13 miljoner som fördelas mellan 

Barn och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, 11 miljoner respektive 2 

miljoner. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-28 

Herrestadskola uppdaterad budget 

Illustrationsplan Herrestadskolans skolgård 220406 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att hemställa till Kommunfullmäktige att bevilja investeringen för Kisslebergsskolan på 

11 miljoner.   

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr BUN 2022/00466 

Samrådshandlingar för yttrande Planprogram Västra Centrum 
avseende stadsutveckling  

 

Ärendet utgår från dagens sammanträde då samrådet har avbrutits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr BUN 2022/00526 

Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till 

detaljplan för fastigheten Thorild 12.  

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med bostadsbebyggelse och 

centrumändamål i 2–6 våningar samt skapa en mer flexibel användning för hela 

fastigheten.  

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10  

Underrättelse om samråd detaljplan, Thorild 12  

Planbeskrivning Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12  

Plankarta Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12  

Översiktskarta Samrådshandlingar gällande detaljplan, Thorild 12 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på förslag till detaljplan för 

fastigheten Thorild 12.  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr BUN 2022/00532 

Uppdrag gällande utbildning - transportcentrum 

Sammanfattning 

Uddevalla har en möjlighet att bilda Västsveriges största och mest kvalitativa 

transportutbildning. Utveckling av transportcentrum stärker såväl ekonomiska som 

miljömässiga aspekter genom ökad digitalisering och samverkan. 

 

Gymnasiet har stora behov av att utöka utbildningsplatser samt åtgärda lokaler enligt 

lokalplan. Nuvarande lokaler är undermåliga och står inför renoveringsbehov. Inom 

investeringsplan BUN har dessa investeringsbehov funnits med under många år. 

Stor kompetensbrist råder fortsatt inom branschen och det förväntas kvarstå över lång 

tid. 

Nuläge är att gymnasieskolan har en av landets mest omfattande transportutbildningar 

med en unik maskinpark och samverkan med branschen är omfattande. 

Vuxenutbildning har utbildning inom transportutbildningarna idag uppbyggd parallellt 

med gymnasiet. Vuxenutbildningen har stor efterfrågan inom godstransport samt 

bussförare utifrån branschens önskemål. Det är en viktig del av omställning av 

arbetskraften. 

Gymnasiets nuvarande lokalförutsättningar samt körgård begränsar kraftigt ökade 

samverkansmöjligheter och därmed mer effektiva arbetsmarknadsinsatser. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-09 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att gymnasieskolan och vuxenutbildningen ges i uppdrag: 

 att ta fram en lokalutvecklingsplan som gör det möjligt att utöka gymnasiets 

organisation med ca 25 platser inom godstransport. 

 att ta fram en plan som gör det möjligt att integrera gymnasiets 

transportutbildningar med vuxenutbildningens godstransportutbildningar och 

persontransport. 

 att utveckla en simulatorhall för att stärka kvalitet, miljö och ekonomi. 

 att ta fram förslag om utökning av körgård. 

 att utveckla en organisation där maskin/fordonspark är gemensam.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr BUN 2022/00012 

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2022-05-19 

Sammanfattning 

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

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2022-04-09-

2022-05-09 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att notera informationen  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr BUN 2022/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-05-19 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2022-05-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr BUN 2022/00031 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2022-05-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2022-04-11, 2022-04-18, 2022-

03-25 och 2022-05-02 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 111 Dnr BUN 2022/00033 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2022-05-19 

Sammanfattning 

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

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

grundskola och grundsärskola. 

 

Genom förteckning uttagna ur systemet ProReNata 2022-04-11, 2022-04-18 och 2022-

04-25 och 2022-05-02 anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller 

upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-05-10 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Protokollsanteckning 

Anibal Rojas Jorquera (KD) undrar över var gränsen för anmälan till huvudman går och 

om det är alla som anmäls om det kan finnas ett mörkertal. Förvaltningschef menar att 

förvaltningen kan återkomma med mer information om anmälan om frånvaro i 

förskoleklass, grundskola och grundsärskolan till huvudman. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 112 Dnr BUN 310068 

Information om drogförebyggande arbete  

Sammanfattning 

Drogförebyggande samordnare Miranda Gjelseth och Unni Norén informerar om 

drogfri ungdom som är en samverkan mellan grundskolorna, gymnasiet och 

fritidsgårdarna, en politisk förankrad strategi för det drogförebyggande arbetet i 

Uddevalla kommun som arbetar främjande och förebyggande. 

Information lämnas om drogfri ungdoms kunskapspaket, om policy och handlingsplan, 

om hur de arbetar för att ge kunskap till elever, vårdnadshavare, andra viktiga vuxna 

och personal.  

 

Unni Norén informerar om det drogförebyggande arbetet i grundskolan och Miranda 

Gjelseth redogör för det drogförebyggande arbetet i gymnasieskolan.  

 

Information lämnas vidare om vad ungdomarna säger är största orsaken till att använda 

droger och de drogförebyggande samordnarna informerar om vilken drog som används 

mest samt att 9 av 10 ungdomar inte har testat någon drog.  

 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar inställningen till droger.   

 

Information lämnas vidare om arbetet med drogtester på gymnasiet och att 

drogförebyggande samordnare på gymnasiet även fått i uppdrag att utveckla hot- och 

våldsarbetet på gymnasiet.    

 

Avslutningsvis redogörs för andra övergripande saker som drogfri ungdom har 

genomfört, vad de ser som framgångsfaktorer samt vad som oroar dem och vad de är i 

behov av. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna informationen. 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 Dnr BUN 310556 

Information om avstängning av elev  

Sammanfattning 

Rektor Thomas Edlund informerar om orsak till avstängning och om förslag till beslut 

om att förlänga avstängningen. 

 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

 

att godkänna informationen. 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 115 Dnr BUN 2022/00014 

Information från förvaltningschef till barn och 
utbildningsnämnd 2022-05-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningens förvaltningschef informerar att förskolerektor Rita 

Svensson är nominerad och en av tre finalister till priset "Årets värdegrundsarbete 

2022".   

 

Förvaltningschef informerar vidare om teknikcollege och ger en lägesrapport gällande 

nätverk samt informerar om ett nytt avtalsförslag och tidplanen för förslaget som ska 

skickas ut på remiss.  

Sonny Persson (S) framför att det regionala arrangemanget har ökat efter att Uddevalla 

kommun sa upp avtalet med Teknikcollege.  

 

Förvaltningschef lämnar en kort bakgrund om Hök21 och informerar om status för 

avtalet. Det finns en oenighet mellan arbetsgivare och lärarfacken om var tjänste-

fördelningen ska förhandlas. Lärarfacken har därför lämnat det lokala partsarbetet inom 

ramen för HÖK21 till centrala parter. Arbetsgivare har inlett implementeringen av 

kompetensutvecklingsplanen i hela organisationen.  

 

Förvaltningschef informerar om förändring av elevhälsans organisation. Medicinskt 

ledningsansvarig och enhetschef för skolläkare övertar ansvaret för grundskolans 

skolsköterskor från och med den 1 juli för att minska antalet underställda under enhets-

chefen för grundskolans elevhälsa. Förändringen har samverkats inom grundskolan.  

 

Förvaltningschef informerar om resultatet av den uppföljande medarbetarenkäten som 

stängde den 1 maj med en svarsfrekvens på 62 %. Det är ett något sämre resultat i den 

uppföljande undersökningen men barn och utbildningsförvaltningen följer mönstret för 

Uddevalla kommun. 

Det finns en oro över att personalen upplever hög arbetsbelastning och det är fler 

kritiker än ambassadörer till Uddevalla kommun inom barn och utbildnings-

förvaltningen. 

 

Förvaltningschef framför att det har kommit kritik om att den uppföljande enkäten kom 

för tätt inpå den ordinarie enkäten och att förvaltningarna inte har hunnit att arbeta med 

resultatet.  

 

Förvaltningschef visar även resultatet från förvaltningschefens enkät och barn och 

utbildningsnämnden diskuterar resultaten  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 Dnr BUN 2022/00015 

Information från ordförande till barn och utbildningsnämnd 
2022-05-19 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämndens ordförande informerar om arbetet med att ta fram fler 

barnsomsorgplatser i Ljungskile.  

 

Ordförande informerar om att förvaltningen planerar en gemensam lunch under 

juninämnden och att det har skett ett tragiskt dödsfall bland personalen inom 

grundskolan.  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna informationen  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 117 Dnr BUN 266962 

Övriga frågor 

Sammanfattning 

Caroline Henriksson (UP) undrar över hur ersättningen till VFU-handledarna ser ut. 

 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om tillämpningsanvisningar som säger att 

kommunen ska vara restriktiva med lönetillägg. Förvaltningschef framför även att 

förvaltningsledningen anser att det ska vara samma för alla verksamheter varför en 

VFU-policy har tagits fram som säger att ersättningen går till rektor som använder den 

till kompetensutveckling för hela personalgruppen. Det personliga tillägget på 

gymnasiet är i och med policyn borttaget. 

 

Caroline Henriksson (UP) ställer följdfrågan om incitamentet att bli VFU-handledare 

minskade i och med förändringen. 

 

Förvaltningschef informerar att det har arbetats fram en enkät tillsammans med facken 

som nyligen har skickats ut och att vi får invänta resultatet av den. Förvaltningschef 

framför vidare att VFU-policyn samverkades utan någon erinran från facken.   

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2022-05-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 Dnr BUN 2022/00023 

Delårsrapport april 2022 Barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

Förvaltningen har upprättat delårsrapport per april 2022 för Barn och 

utbildningsnämndens verksamheter avseende uppföljning och prognos av ekonomiska 

och verksamhetsmässiga resultat. 

 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2022-04-28  

Delårsrapport april 2022 Barn och utbildningsnämnden 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att godkänna upprättad delårsrapport april 2022  
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