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

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
Plats och tid Förvaltningschefens rum/Teams, torsdagen den 25 mars kl. 08:30-16:50 
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Camilla Johansson (C), 1:e vice ordförande 

Anibal Rojas Jorquera (KD), 2:e vice ordförande deltar på distans 

Niklas Moe (M) deltar på distans 

Claes Dahlgren (L) deltar på distans 

Sonny Persson (S) deltar på distans 

Veronica Vendel (S) deltar på distans 

Hampus Marcusson (S) deltar på distans 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) deltar på distans 

Krzysztof Swiniarski (SD) deltar på distans 

Martin Pettersson (SD) deltar på distans 

Majvor Abdon (UP) deltar på distans 

 
Tjänstgörande ersättare Caroline Henriksson (UP) deltar på distans ersätter Bjarne Rehnberg 

(UP) 

   
Ersättare Ingela Ruthner (M) deltar på distans 

Pierre Markström (C) deltar på distans 

Carl-Gustav Gustafsson (L) deltar på distans 

Vivian Fräknefjord (MP) deltar på distans 

Stefan Eliasson (SD) deltar på distans 

 
Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos  

Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg deltar på distans § 32. § 

33 pkt 1 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson deltar på distans § 32. § 33 

pkt 1, § 34 pkt 1 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg deltar på distans § 

32. § 33 pkt 1, § 34 pkt 1 

Medicinskt ledningsansvarig, elevhälsa Susann Magnusson deltar på 

distans § 32. § 33 pkt 1  

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson deltar på distans § 33 pkt 2-3 

Rektor Dalabergsskolan Martin Svärd deltar på distans § 33 pkt 3 

Utredare Erika Sternerson deltar på distans § 33 pkt 3 

Planeringschef Anna Kern deltar på distans § 33 pkt 4   

Verksamhetsstrateg grundskolan Marcus Uppström deltar på distans § 33 

pkt 4   

Processledare Samhällsbyggnadsförvaltningen Cecilia Friberg deltar på 

distans § 33 pkt 5 

Enhetschef Sanhällsbyggnadsförvaltningen Linus Theorin deltar på 

distans § 33 pkt 5 

Controller Thomas Davidsson deltar på distans § 33 pkt 6-7 

Rektor Norgårdenskolan 7-9 Linda Ek deltar på distans § 34 pkt 2 

Rektor Norgårdenskolan F-6 Linda Mellander deltar på distans § 34 pkt 2 

Rektor Västerskolan 8-9 Christina Öberg deltar på distans § 34 pkt 2 

Rektor Västerskolan 6-7 Annika Egle Svensson deltar på distans § 34 pkt 

2 

Rektor Ramnerödsskolan Björn Nilsson deltar på distans § 34 pkt 2 

Sektionschef grundskolan Lisa Thörn deltar på distans § 34 pkt 2 

Enhetschef grundskolan Charlotta Olsson deltar på distans § 34 pkt 2 

Enhetschef Sanhällsbyggnadsförvaltningen Karin Nilsson deltar på 

distans § 34 pkt 3 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 32 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 

Camilla Johansson (C). Beräknad tid för justering är onsdagen den 31 mars 2021 

  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Camilla Johansson (C) till justerande samt  

  

att justering äger rum onsdagen den 31 mars 2021 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 33 Dnr BUN 2021/00013  

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-03-25 

 

1. Status Covid-19 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om hög frånvaro 

bland barnen inom förskolan, om oro bland personalen samt att munskydd 

används när det behövs. Vinberg informerar vidare att det görs riskbedömningar 

i Stratsys och att förskolan har få personal med konstaterad Covid-19.  

 

Tillförordnad verksamhetschef grundskolan Staffan Lindroos informerar att 

läget överlag är stabilt inom grundskolan men att det är en ökad smitta på 

Norgårdenskolan 4-6. Information lämnas vidare att skolorna kan hämta testkit 

för att snabba på smittspårningen, att många snabba omställningar har bidragit 

till en ansträngd situation för personalen och att oklarheter kring personal som 

testar sig utan symtom har skapat merarbete och oro.  

 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar att läget inom 

gymnasieskolan är stabilt, att årskurs 1 får skolförlagd undervisning för andra 

veckan och att årskurs 3 ska få skolförlagd undervisning kommande två veckor.  

 

Einarsson informerar vidare om det kompensatoriska arbetet med utökad 

studietid under påsklovet och på eftermiddagar efter påsk samt om arvodering 

till personal i samband med detta.   

 

Caroline Henriksson (UP) och Majvor Abdon (UP) ställer frågor gällande hur 

stor andel elever som bedöms vara i behov av den utökade studietiden samt om 

antalet elever som behöver gå ett fjärde år beräknas att öka. Stefan Einarsson 

informerar om antalet elever som bedöms behöva ta del av insatserna samt om 

beräknad ökning av antal elever som behöver gå ett fjärde gymnasieår.  

 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar att läget inom 

vuxenutbildningen är stabilt, att de har mer möjligheter att använda skydd för 

både elever och personal och att distansundervisningen fungerar bra men att 

personalen är ansträngd. Information lämnas vidare att en tredjedel av eleverna 

får skolförlagd undervisning, hur eleverna har delats upp samt att de har utökat 

undervisningstiden för vissa yrkesutbildningar.  

 

Förvaltningschef Staffan Lindroos framför att personalen gör ett fantastiskt 

arbete trots att situationen sliter mycket på dem.  

 

Roger Ekeroos informerar att Susann Magnusson, Medicinskt ledningsansvarig, 

elevhälsa är barn och utbildningsförvaltningens kontakt med Smittskydd Västra 

Götaland.  

 

Susann Magnusson informerar om möte med Smittskydd VGR 24 mars 2021. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 33 
 

2. Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och diskrimineringslagen 

till huvudman - barn/elever som känner sig kränkta/diskriminerade samt 

anmälningsärenden till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen 

– höstterminen 2020  

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om rutinen för 

anmälan till huvudman vid inledande av utredning över om elev blivit 

utsatt för kränkande behandling. Information lämnas vidare om vikten av 

att all personal känner till rutinen och att de kommer åt de system som 

behövs samt att punkten ”Granskning att det bedrivs ett målinriktat arbete 

mot diskriminering och kränkande behandling i samtliga verksamheter” 

ingår i internkontrollen. Bengtsson informerar vidare att grundskolan 

arbetar särskilt med trygghet och studiero, att förvaltningen behöver arbeta 

med dessa frågor kontinuerligt samt om några orsaker till ökande antal 

kränkningsanmälningar hos några enheter.   

 

Gällande anmälningar till Skolinspektionen informerar Lise-Lotte Bengtsson att 

antalet anmälningar har minskat, att de flesta som kommer in ska utredas som 

klagomål samt lämnar information om de ärenden som inkom under hösten 

2020.  

 

3. Sammanställning höstterminen 2020 - anmälan till huvudman när 

utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om lagstiftningen gällande 

närvaro, skolplikt, informationsskyldighet och ledighet samt om 

Skolinspektionens granskning av rutiner kring ledighet. Bengtsson informerar 

vidare om utredningsskyldigheten vid upprepad eller längre frånvaro, när 

fördjupad kartläggning och anmälan till huvudman ska göras och hur många 

elever det rör sig om under höstterminen 2020.  

 

Rektor Dalabergsskolan Martin Svärd informerar om olika orsaker som kan 

ligga bakom frånvaro, om vilka signaler som skolan är vaksamma på och hur de 

arbetar kring längre och problematisk frånvaro. 

 

Camilla Johansson (C) anser att kommunen behöver arbeta mer med att stärka 

föräldrarollen. 

 

Förvaltningschef Staffan Lindroos påpekar att arbetet med frånvaro kräver 

resurser och att elever i behov av särskilda stödinsatser tas upp i budgetdialogen. 

 

Utredare Erika Sternerson informerar om frånvarons effekter på elevens 

måluppfyllelse och på kunskapsuppföljningen.  

 

Sonny Persson (S) frågar hur långt skolans ansvar sträcker dig. Lise-Lotte 

Bengtsson och Martin Svärd menar att skolan har ett långtgående ansvar och 

informerar om vad skolan kan göra.  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 33 
 

Camilla Johansson (C) menar att det är viktigt med bra vuxna i skolan för att 

skapa trygghet och studiero och Vivian Fräknefjord (MP) anser att skolans 

kontakt med vårdnadshavare är väldigt viktig.  

 

Lise-Lotte Bengtsson informerar att distansundervisning kan användas som ett 

särskilt stöd i undervisning från och med augusti 2022.  

 

4. Förändring av skolstruktur  

Roger Ekeroos (M) informerar om bakgrunden till utredningen. 

 

Planeringschef Anna Kern och Verksamhetsstrateg Marcus Uppström 

informerar om vad som har hänt sedan utredningen startade i december 2019 och 

hur utredningen har ändrats. Information lämnas vidare om analys över hur 

eleverna söker till och från skolor och vad det får för konsekvenser.  

 

Marcus Uppström informerar om utredningens förslag och vad de kan innebära 

för högstadieskolorna i centrala Uddevalla. Anna Kern informerar vidare om 

skolval och upptagningsområden samt vilka effekterna blir när elever söker 

andra skolor än inom upptagningsområdet samt visar gjord Swot-analys.  

 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar förslaget och tidplanen för utredningen.  

 

5. Lokalfrågor  

Enhetschef Samhällsbyggnad Linus Theorin informerar om status för barn och 

utbildningsnämndens projekt i flerårsplanen; Ramnerödsskolan, 

Äsperödsskolan, Förskolan Killingen, Äsperöds förskola, förskola vid fastighet 

Dalaberg 1:1, Skansens förskola samt Bokenäs förskola.   

  

Roger Ekeroos (M) frågar om förstudie för Herrestadsskolan, vilket Linus 

Theorin ska ta reda på.  

 

Processledare Samhällsbyggnad Cecilia Friberg informerar om status för 

Hemsös projekt som berör barn och utbildning; förskola vid Hälle 2, 

Ljungskileskolan där frågor ställs om idrottshall, Förskolan kreatören, Förskola 

vid Råssbyn, Skola vid Skäret och Forshällaskolan. 

 

6. Budgetdialog 2022-2024  

Förvaltningschef Staffan Lindroos visar planeringsförutsättningarna för 

kommande budgetår. Information lämnas om nettokostnadsavvikelser i %, om 

effektiviseringar och anpassningar för barn och utbildningsnämnden samt om 

befolkningsutvecklingen 2022-2029. 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 33 
 

Lindroos informerar vidare om jämförelser i verksamhetsresultat 2020 i till 

exempel genomsnittligt meritvärde årskurs 9 och trygghet och studiero mellan  

några likvärdiga kommuner och riket samt om en skolundersökning i årskurs 9 

om brott från BRÅ.  

 

Information lämnas vidare om sammanställning av resursbehov i flerårsplanen 

2022-2024 samt om minskade nettokostnader, vilka åtgärder/aktiviteter som kan 

sparas in.   

 

Lindroos informerar om de viktigaste verksamhetsbehoven för barn och 

utbildningsnämnden samt om utbildningsskuldens konsekvenser och 

eftersläpningseffekt och hur mycket Uddevalla kommuns andel av skolmiljarden 

beräknas räcka till under 2021.  

 

Vidare informeras om investeringar, lokalernas utformning, investerings-

problematik och nämndens viktigaste utmaningar.   

 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar besparingsmöjligheter inom 

administration samt inom modersmålsundervisning.   

 

7. Ekonomisk uppföljning jan-feb 

Controller Thomas Davidsson informerar om februariprognosen 2021, om 

ekonomiskt utfall samt om beräknad prognos per 2021-12-31. Information 

lämnas vidare om lönekostnadsutveckling och om volymutvecklingen, om 

effektiviseringar och anpassningar i budget för 2021 samt om investeringar 

under 2021.  

 

Camilla Johansson (C) ställer fråga gällande möjligheten att få hjälp med 

finansiering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen 

från företag som är i behov av arbetskraft.  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 34 Dnr BUN 2021/00014  

Information - Förvaltningschef 2021-03-25 

 

1. Lärlingscentra 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg och verksamhetschef 

gymnasiet Stefan Einarsson informerar om planerna för Uddevalla 

lärlingscentrum som är ett samarbete mellan Uddevalla vuxenutbildning, 

Uddevalla gymnasieskola och Arbetsmarknadsavdelningen. Information lämnas 

om målen för lärlingscentrum, om andra delaktiga aktörer samt om 

lärlingscentrets målgrupp.  

 

Wärnberg informerar vidare om lokaler och kompetens som behövs för centret 

samt visar förslag på budget och vilka lärlingsutbildningar som kan vara 

aktuella. 

 

Förvaltningschef Staffan Lindroos påpekar att en långsiktig finansiering måste 

säkerställas.  

 

2. Uppföljning från skolorna som deltagit i Samverkan för bästa skola  

Rektor Norgårdenskolan 7-9 Linda Ek och rektor Norgårdenskolan F-6 Linda 

Mellander informerar om hur projektet Samverkan för bästa skola har påverkat 

deras enheter, hur de har arbetat med det under projektperioden samt hur 

enheternas utvecklingsarbete ser ut framåt.   

 

Rektor Ramnerödsskolan Björn Nilsson informerar om att de började med att 

identifiera problemen, orsakerna till dessa och informerar om vilka insatser som 

sattes in. Nilsson informerar vidare om utvecklingen för årskurs 9 och vad som 

har hänt inom skolan sedan projektet började samt om gjord Swot-analys. 

 

Rektor Västerskolan 8-9 Christina Öberg och rektor Västerskolan 6-7 Annika 

Egle Svensson informerar om hur deras arbete började vårterminen 2017 efter 

Skolinspektionens regelbundna granskning samt om de problem som 

identifierades. Information lämnas vidare om de insatser som sattes in och vad 

skolan har lärt sig genom projektet samt vilka effekter det har fått och hur 

skolans fortsatta utvecklingsarbete ser ut.  

 

3. Utredning kring specialkost  

Enhetschef samhällsbyggnad Karin Nilsson informerar om den förvaltnings-

övergripande arbetsgrupp som under 2021 ska ta fram riktlinjer för specialkost 

och anpassade måltider inom skolan och förskola. Nilsson informerar vidare om 

andelen avvikande måltider inom grundskolan och om nuläge gällande ansökan 

om specialkost eller anpassad måltid och vilka problem de ser. 

Information lämnas om gjord processkartläggning och de behov den visar, om 

”Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade 

måltider i förskola och skola” samt om vad som har diskuterats i arbetsgruppen.   

 



 

 

 

 
Protokoll 
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2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 34  
 

Karin Nilsson framhäver önskemål om en digital ansökan av specialkost och 

anpassande måltider och att i framtiden kunna erbjuda en dagens och ett 

vegetarisk alternativ på alla enheter. 

 

Martin Pettersson (SD) framför att de vill att det tas fram tydliga riktlinjer över 

vem som är berättigad till specialkost och vem som beviljar det.   

 

4. Information förvaltningschef  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att verksamhetschef för 

grundskolan har lämnat sitt uppdrag och att rekrytering av ny verksamhetschef 

pågår samt att utvärderingen av grundskolans ledningsstruktur har påbörjats.  

 

- Utbildningsskuld   

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om nuläget gällande utbildnings-

skulden, om hur Uddevalla kommun kan nyttja sin andel av skolmiljarden samt 

att de negativa effekterna kommer att påverka även 2022 och 2023. Lindroos 

informerar vidare om lovskolverksamheten, vad utbildningskulden innebär för 

organisationen och att barn och utbildningsnämnden har en särställning i 

kommunen gällande pandemins eftersläpningseffekter.  

 

- Nordic International School 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om ansökan via Skolinspektionen 

från Nordic International School som nämnden ska yttra sig över i april. 

Information lämnas om huvudmannen, vad en etablering i Uddevalla kommun 

kan innebära för kommunens verksamhet och vad nämnden har att yttra sig över.   

 

- Förstelärarorganisationen  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att fackliga förhandlingar har 

genomförts, om vad som har diskuterats i förhandlingarna och hur skolformerna 

kommer att implementera den nya organisationen. Information lämnas vidare 

om uppdragsbeskrivningen och kvalifikationskrav samt om förutsättningar för 

uppdraget. Organisationen ska följas upp vid årsskiftet 2021/2022. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 35 Dnr BUN 2021/00015  

Information - Ordförande 2021-03-25 

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar att delegationsbesluten finns i 

handlingarna inför nämndsammanträdet. 

 

2. Befolkningsprognosen  

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar att befolkningsprognosen visar på en 

betydligt mindre tillväxt av elever i grundskolorna och vill veta vad avvikelsen 

beror på. Befolkningsprognosen är ett viktigt underlag i framtida beslut om till 

exempel storlek på nya enheter.   

 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar skolförlagd undervisning på högstadiet.  

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 36 Dnr BUN 2021/00019  

Verksamhetsberättelse 2020 Barn och utbildningsnämnden  

Sammanfattning 

Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd lämna en verksamhets-

berättelse, som ska innehålla en uppföljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga 

resultat utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategier, nämndstrategier, uppdrag 

och mått i nämndens styrkort. Verksamhetsberättelsen skulle tagits upp för beslut på 

nämndens sammanträde i februari, men det upptäcktes dagarna innan sammanträdet att 

de jämförelsetal för Riket som importerats från Kolada inte var de förväntade. Detta har 

nu justerats.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-02 

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2020, slutversion, 2021-03-02 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 37 Dnr BUN 2020/00835  

Uppdrag till plan Integration 2030 från Barn och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 

 

Barn och utbildningsnämnden har tidigare gett förvaltningen i uppdrag att göra en 

fördjupad förstudie om förändrad skolstruktur för grundskolan vars syfte är att öka 

likvärdighet mellan skolor i Uddevalla kommun. Förvaltningen föreslår 

att uppdraget om att utreda möjligheterna till ökad likvärdighet i grundskolan blir ett av 

Barn- och utbildningsnämndens bidrag till bilagan med politiska uppdrag för år 

2021 - 2022 till plan Integration 2030.  

 

En plan för att skapa en samlad verksamhet för lärlingsutbildning med 

Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola samt Arbetsmarknadsavdelningen i 

Uddevalla kommun har utarbetats, utifrån den statliga satsningen på lärlingsvux och till 

viss del utifrån gymnasieskolans utbildningsform Gymnasial lärlingsutbildning. Barn- 

och utbildningsförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att starta 

ett lärlingscentrum enligt ärendebeskrivningen under förutsättning att erforderlig 

finansiering kan säkras, samt att lyfta behov av finansiering för detta lärlingscentrum i 

ordinarie budgetdialog 2022-2024. Förvaltningen föreslår också att detta uppdrag blir 

ett av Barn- och utbildningsnämndens bidrag till plan Integration 2030:s bilaga med 

politiska uppdrag för år 2021–2022.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-04 

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2021-02-18, Dnr BUN 2020/00835: 

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen om att föreslå politiska uppdrag som kan 

kopplas till Plan Integration 2030  

Brev Plan Integration 2030, 2020-12-16  

Plan integration 2030, 2020-12-09   

Protokollsutdrag Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27, Dnr BUN 2019/01214: 

Återrapport Förändring av grundskolans struktur  

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12  

Utredning av förändring av grundskolans struktur, 2020-02-10      

Yrkanden 

Niklas Moe (M) för ledamöterna i (M), (C), (L) och (S): Att det efter sista ordet i första 

attsatsen läggs till följande: ”samt att uppdraget; verksamhetsövergripande insatser 

gällande språkinsatser med svenska som huvudspår skall ingå”  

 

Majvor Abdon (UP) för ledamöterna i (UP): Bifall till Niklas Moe (M) med flera 

ändringsyrkande. 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 37  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Niklas Moe (M) med 

flera ändringsyrkande mot förslaget i handlingarna och finner att barn och 

utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förslaget i handlingarna med Niklas Moe 

(M) med flera ändringsyrkande. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta utreda möjligheterna 

till ökad likvärdighet i Uddevallas grundskolor genom förändrad skolstruktur samt att 

uppdraget; verksamhetsövergripande insatser gällande språkinsatser med svenska som 

huvudspår skall ingå 

  

att detta uppdrag skall ingå i plan Integration 2030:s bilaga med politiska uppdrag 

för 2021-2022 

 

att detta uppdrag finansieras inom ram 

  

att Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att starta ett lärlingscentrum som 

ett samarbete mellan Vuxenutbildningen, Uddevalla gymnasieskola och 

Arbetsmarknadsavdelningen 

 

att detta uppdrag skall ingå i plan Integration 2030:s bilaga med politiska uppdrag för 

2021–2022 

 

att behov av finansiering lyfts i budgetdialogen 2022-2024. 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 38 Dnr BUN 2020/01284  

Huvudmannen Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk 
förening ansökan om godkännande att utöka sin verksamhet 
med ytterligare en enskild förskola och ett enskilt fritidshem  

Sammanfattning 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening (nedan föreningen), 

organisationsnummer (769609–8073) bedriver enskild förskola i området Åh sedan 

2003 då Uddevalla kommun fattade beslut om verksamhetens rätt till bidrag för att 

bedriva enskild förskola.    

 

Föreningen har ansökt om beviljande av bidrag för att utöka sin verksamhet med 

ytterligare en förskola och ett fritidshem i lokaler som tillhör Svenska kyrkan, 

Ljungskile församling, med fastighetsbeteckningarna Forshälla 1:5 och Forshälla 1:7.  

 

I de aktuella lokalerna bedriver Svenska kyrkan, Ljungskile församling (nedan 

församlingen) idag Prästgårdens förskola.   

 

Svenska kyrkan, Ljungskile församling har emellertid beslutat att Prästgårdens 

förskolans verksamhet ska upphöra 2021-07-31. I samband med detta avslutas även 

fritidshemsverksamheten som kyrkan bedriver. Denna verksamhet finns dock i 

Ljungskile centrum.    

 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening har erbjudits att hyra lokalerna I 

Forshälla av Svenska kyrkan. Föreningen har inte för avsikt att hyra lokalerna i 

Ljungskile centrum där fritidshemsverksamheten för närvarande bedrivs.  

 

Förskolan Lustträdgården beräknar att starta den utökade verksamheten i förskolan och 

fritidshemmet 2021-08-01 under förutsättning att erforderliga beslut har fattats.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-03 

Ansökan från Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening med bilagor 

Kompletterande uppgifter till ansökan 2021-02-19, 2021-03-01 och 2021-03-02 

Protokoll efter digitalt möte med Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening 

och Svenska kyrkan, Ljungskile församling 2021-02-04 

Regelverk vid ansökan om godkännande av fristående förskola 

Regelverk för ansökan om godkännande av enskilt fritidshem 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

  

att Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, organisationsnummer 

(769609–8073), beviljas godkännande att utöka sin verksamhet i form av ytterligare en 

enskild förskola i Uddevalla kommun. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 38 

  

att Förskolan Lustträdgården på Åh, ekonomisk förening, organisationsnummer 

(769609–8073), beviljas godkännande att bedriva enskilt fritidshem i Uddevalla 

kommun 

 

att beslutet gäller under förutsättning att verksamheten i förskolan och fritidshemmet 

bedrivs i enlighet med ansökan, gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk från 

kommunen och andra myndigheter. 

 

att beslutet gäller under förutsättning att Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk 

förening bedriver verksamheterna i lokaler med fastighetsbeteckningarna Forshälla 1:5 

och Forshälla 1:7 som är belägna bredvid Forshälla kyrka i Uddevalla kommun, och att 

verksamheten startar senast ett år efter att beslutet har fattats samt.  

 

att Uddevalla kommun kommer att ta ut en avgift om 15 000 kr av huvudmannen 

Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, organisationsnummer (769609–

8073), avseende utökning av befintligt godkännande för förskola samt godkännande att 

bedriva fritidshemsverksamhet i enlighet med Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2019-09-11 § 183  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 39 Dnr BUN 2021/00222  

Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 
sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn- 
och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - höstterminen 
2020 

Sammanfattning 

I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-

mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 

6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 

blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 

detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 

eller trakasserier.  

 

Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge-

nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 

anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 

behandling eller diskriminering.  

 

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 

är det anmälningarna under höstterminen 2020 som följs upp och analyseras.  

 

Även terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen, Diskriminerings-

ombudsmannen (DO) och Barn- och elevombudet (BEO) redovisas.    

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-02-26 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 

anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till Barn- och elevombudet 

och Skolinspektionen för höstterminen 2020   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 40 Dnr BUN 2021/00226  

Sammanställning höstterminen 2020 - anmälan till huvudman 
när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller 
längre frånvaro  

Sammanfattning 

Om en elev i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har upprepad eller längre 

frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att 

frånvaron skyndsamt utreds om det inte är obehövligt.  

När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast 

anmäls till huvudmannen. Denna bestämmelse återfinns i skollagen 7 kap 19 a §. Vad 

som avses med upprepad eller längre frånvaro är inte definierat i skollagen. Kom-

pletterande regler finns därför upprättade i förvaltningen.  

I detta ärende lämnas en sammanställning över den registrerade frånvaron (överstigande 

20 %) samt antalet anmälningar till huvudmannen. Även en kortare analys av statistiken 

görs.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-02-23 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna sammanställningen avseende anmälningar höstterminen 2020 till 

huvudman när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro  

  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 41 Dnr BUN 2021/00267  

Uddevalla vuxenutbildnings budget 2021 

Sammanfattning 

Vuxenutbildningens budget för 2021 bygger på minskade ekonomiska ramar enligt 

följande: 

• Kommunbidrag -3 miljoner 

• Effektiviseringsfonden -12,5 miljoner 

• Uteblivet statsbidrag -18 miljoner (att fördela inom samverkanskommunerna) 

 

Vilket innebär en betydande minskning av platser inom yrkesutbildningar och 

gymnasiala allmänna kurser samt risk för försämrad integration. För att lindra 

konsekvenserna av budgetåtgärderna och för att kunna upprätthålla viktiga utbildningar 

som främjar integration, kompetensförsörjning och att färre hamnar i försörjningsstöd 

ser verksamheten behov av ett utökat kommunbidrag. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att hemställa hos Kommunstyrelsen om ett utökat kommunbidrag på 8,1 miljoner kr så 

att barn och utbildningsförvaltningen kan upprätthålla viktiga utbildningar som främjar 

integration, kompetensförsörjning samt att färre hamnar i försörjningsstöd 

  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 42 Dnr BUN 2021/00012  

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-03-25 

Sammanfattning 

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

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-02-10-

2021-03-15 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att notera informationen 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 43 Dnr BUN 2021/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-03-25 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-03-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 44 Dnr BUN 2021/00031  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-03-25 

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 2021-02-15, 2021-02-22 och 

2021-03-01 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 45 Dnr BUN 2021/00070  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-03-25 

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 uttagen ur systemet ProReNata 2021-02-22 anmäls gjorda 

utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola till barn och 

utbildningsnämnden.  

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 46 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 

 

Sonny Persson (S) ställer fråga angående Gula villan på Emaus och undrar om Barn och 

utbildningsnämnden är engagerad i byggnaden på något sätt.   

 

Förvaltningschef Staffan Lindroos ska undersöka frågan och återkommer med svar till 

Sonny Persson (S).   

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 47 Dnr BUN 2021/00017  

Budgetdialog 2022-2024 

Sammanfattning 

2020 års resultat samt planeringsförutsättningarna för 2022-2024 kommer att behandlas 

vid budgetdialogen den 9 april. Kommunledningskontoret har tagit fram 

planeringsförutsättningarna efter politiska riktlinjer. Förvaltningen har utarbetat förslag 

till underlag till budgetdialogen.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-22 med bilagor 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens underlag för den fortsatta budgetdialogen.  

  

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 48 Dnr BUN 2021/00259  

Remiss från Samhällsbyggnad gällande samrådshandlingar 
rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Sammanfattning 

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

detaljplan för Västerby 1:7 mfl. avseende höjning av byggrätter. Syftet med 

planförslaget är att modernisera den nu gällande byggnadsplanen och höja byggrätterna 

så att bostäderna har möjlighet att utvecklas till åretruntstandard. Planområdet Västerby 

1:7 m.fl som inberäknar 25 bostadsfastigheter varav 9 fastigheter redan idag är 

åretruntbebodda ligger inom området Fräknestranden mellan Uddevalla och Ljungskile 

och är lokaliserat strax väster om Råssbyn. Avståndet till Uddevalla och Ljungskile är 

ca 13 respektive 11 kilometer.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-16 

Underrättelse gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Planbeskrivning gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Plankarta gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

Behovsbedömning gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

PM Geoteknik BOSHUSGEO 2020-12-10 gällande samrådshandlingar rörande 

detaljplan; Västerby 1:7 mfl 

PM Bergteknik WSP 2020-02-21 gällande samrådshandlingar rörande detaljplan; 

Västerby 1:7 mfl 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Västerby 

1:7 mfl. Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-

16 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-03-25 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 49 Dnr BUN 2021/00169  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 
"skolmiljarden" 

Sammanfattning 

För att möta den tuffa utmaning som covid-19-pandemin medför beslutade regeringen 

att förstärka det statliga stödet till skolväsendet med 1 miljard kronor 2021. Syftet med 

tillskottet är att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att 

alla barn och elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin. 

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som 

kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av 

motsvarande slag. 

Uddevalla kommuns andel av statsbidraget är 5 575 tkr för 2021. Utifrån den 

kartläggning som förvaltningsledningen gjort är behoven många och prioriteringarna 

svåra.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-11 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av statligt stöd ”skolmiljarden” 

2021vilket innebär vuxenutbildning 575 tkr, gymnasieskola 2500 tkr samt grundskola 

2500 tkr samt 

  

att utbetalning ska ske utifrån volymer den 15:e februari och 15:e september med 

utbetalning till enskilda utförare för våren i april och för hösten i oktober 

  

 

 

 

 

 


