
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve torsdagen den 21 november kl. 08:30-15:30 

Roger Ekeroos (M), Ordförande 
Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Claes Dahlgren (L) § 131, § 132 pkt 1- 7 
Majvor Abdon (UP) ersätter Claes Dahlgren (L) § 132 pkt 8-9, §§ 133- 
145 
Stefan Eliasson (SD) ersätter Martin Pettersson (SD) §§ 131-132, § 133 
pkt 1, §§ 135-145 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) ersätter Martin Pettersson (SD) § 133 pkt 
2-3, § 134 
Hampus Marcusson (S) ersätter Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 

Fatima Ali Ismaiel (KD) § 133 pkt 2-3, § 134 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)§§ 131-132, § 133 pkt 1, §§ 135-145 
Vivian Fräknefjord (MP) 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Stadshuset 2019-11-26 

.?.~ .. b .. t0..hf-s.~ 
11/~son 
~Ekeroos 

Paragrafer §§ 131-145 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2019-11-21 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2019-11-26 
2019-12-18 

?.~~---6·~-~f.c,_c"--1 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 
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Majvor Abdon (UP) § 131, § 132 pkt 1- 7 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Kvalitetsstrateg Anna Hurtig§§ 131-132, § 133 pkt 1, §§ 135-145 
Planeringsstrateg Anna Kern §§ 131-132, § 133 pkt 1, §§ 135-145 
Samordnare Ulrika Engelbrektsson § 132 pkt 1-2 
Controller Thomas Davidsson § 132 pkt 5-6 
V erksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg § 13 2 pkt 1-6 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen § 132 pkt 1-6 
Verksamhetschef gymnasieskolan Stefan Einarsson § 132 pkt 1-6 
Verksamhetschefvuxenutbildningen Ulf Larsson§ 132 pkt 1-6 
Lokalplanerare Tony Andersson§ 133 pkt 2 
Mark- och exploateringsingenjör SBF Adam Gistedt § 133 pkt 2 
Personalrepresentant Eva Carlsson 132 pkt 8-9, §§ 133-145 
Personalrepresentant Gunnar Hermansson 132 pkt 8-9, §§ 133-145 

Utdrags bestyrkande 
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§ 131 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 Anibal 
Rojas Jorquera (KD). Beräknad tid för justering är tisdagen den 26 november. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Anibal Rojas Jorquera (KD) till justerande samt 

att justering äger rum tisdagen den 26 november 2019 

U tdragsbestyrkande 
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§ 132 Dnr BUN 2019 /00013 

Information till nämnd 2019-11-21 

1. Godkännande av föredragningslista 
Ordförande anmäler extraärende: Barn och utbildningsnämndens ansökan till 
effekti viseringsfonden, som ärende nr. 15. 

Ordförande anmäler även att det har inkommit fem ledamotsinitiativ som 
kommer att tas upp som ärenden vid nästkommande sammanträde. 

2. Kartläggning av kommunens förebyggande arbete 
Samordnare Ulrika Engelbrektsson informerar om sin kartläggning av 
kommunens förebyggande arbete. 

Det görs väldigt mycket i kommunen men i flera olika parallella spår samt med 
otydliga uppdrag. Engelbrektssons förslag är att starta en arbetsgrupp som har 
kontroll över vilka projekt som är igång, vilka projekt som startas upp samt 
vilken kompetens som finns i kommunen inom detta område. Hon ger vidare 
förslag på organisation med en central samordnare. Engelbrektsson har även 
tittat på de IOP:er som kommunen har tecknat. 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) undrar var politiken är placerad i organisations 
förslaget. Ulrika Engelbrektsson önskar synpunkter från politiken på hur 
organisationen bäst utformas. 

3. Information om Verksamhetsplan 2020-2022 barn och utbildning 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om verksamhetsplanens 
betydande delar samt visar nämndstrategi och förvaltningens uppdrag i 
styrkortet. 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om förskolans 
verksamhetsområde och de fem handlingsplaner som är gjorda för deras 
uppdrag: 

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, 
respekt, solidaritet och ansvarstagande 

• Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat 
talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 
tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika 
sammanhang och med skilda syften 

• Effektiv kompetenshöjning genom digital kommunikation 
• Renodla olika roller i förskola 

Förskoleverksamhetens långsiktiga strategi för lokalförsörjning. 

g informerar även att förskolans ramprogram ska revideras. 
U tdragsbestyrkande 
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Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om grundskolans 
verksamhetsområde och de tio handlingsplaner som är gjorda för deras uppdrag: 

Fortbildningssatsningar kring betyg och bedömning, formativ 
undervisning samt ledarskap i klassrummet 
Fokus på SKA-modellen, nytt sätt att förhålla sig till problem 
Fortsatt arbete med normkritiskt förhållningssätt på fritidshemmen 
Stärka professionens självförtroende genom att med tydlighet uttrycka 
höga förväntningar samt sprida goda historier om allt bra som sker i 
grundskola och fritidshem 
Kontinuerligt se över våra processer för att ständigt förbättra och 
effektivisera verksamheten, exempelvis inom området för digitalisering 
Utveckla fjärrundervisning i modersmål 
Renodla lärartjänsterna så att fokus kan ligga på grunduppdraget 
Anställa lärarassistenter för att kunna ta vara på hela statsbidraget riktat 
till det 

• Aktivt arbete med våra lokaler, nybyggnationer, renoveringar och 
samutnyttj ande 

• Tillsammans med KULF ta fram en plan för bibliotek på Källdal. 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

Camilla Olsson (C) informerar om utbildningen för lärarassistenter på 
Ljungskile folkhögskola. Utbildningen är uppskattad och eleverna får arbete 
direkt efter färdig utbildning. Madsen informerar att det finns en arbets 
beskrivning för lärarassistenter samt att även vuxenutbildningen och Högskolan 
Väst utbildar lärarassistenter. 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att det kommer en nationell 
arbetsbeskrivning för lärarassistenter från Skolverket i februari. 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om vuxen 
utbildningens lärarassistentsutbildning. 

Verksamhetschef gymnasieskolan Stefan Einarsson informerar om gymnasie 
skolans verksamhetsområde och de handlingsplaner som är gjorda för deras 
uppdrag: 

• IM organisation för att möta allt mer omfattande stödbehov bland 
obehöriga elever 

• Enhetsspecifika åtgärder utifrån resultatanalys inom nationella program 
sker tertialvis 

• Förstelärare, aktiva i SKA 
• Enhetschef elevhälsa har uppdraget att arbeta fram förstärkta 

ö rlämningsrutiner 
tudiemiljöer och elevytor utanför klassrummen. Projektet är utvecklat 

med arkitektstöd 
ehörighetstyrda låsrutiner 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

• IKT-plan gymnasieskola/Samordning och administration gymnasieskola 
• Projekt automatiserad närvaroregistrering 
• Utveckling E-tjänster inom administration 
• Partssamverkan kring tillämpning av HÖK18 
• Översyn av lärares arbetstid och organisation 
• Lokalprocess gymnasieskola, lokalutredning. 

Einarsson informerar om gymnasieskolans systematiska kvalitetsarbete om att 
lärares tid ska läggs på kärnuppdraget, om gymnasieskolans effektiviseringar 
och om gymnasieskolans utredning av sitt lokalbehov. 

Majvor Abdon (UP) frågar om det görs satsningar för att motverka otryggheten 
som förefaller ha ökat på gymnasieskolan. Einarsson informerar att arbetet med 
trygghet och studiero alltid är aktuellt samt hur de arbetar för att öka tryggheten 
och studieron och vilka utmaningar han ser. 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om 
vuxenutbildningens verksamhetsområde och de handlingsplaner som är gjorda 
för deras uppdrag: 

• Kvalitetssäkrade processer inom SKA 
• Effektiviseringar genom nya arbetssätt 
• Attraktiv arbetsgivare - ÖRP 
• Effektivt lokalutnyttjande 

Larsson informerar om verksamhetens utmaningar samt om Högskolecentrum 
Bohusläns verksamhetsövergång till vuxenutbildningen. 

Förvaltningschef Staffan Lindroos summerar verksamhetschefernas 
redogörelser. 

4. Information om ändringar i tillämpningsreglerna för förskola och 
pedagogisk omsorg 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om ändringarna i 
tillämpningsreglerna för förskola och pedagogisk omsorg. 

5. Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt 
Controller Thomas Davidsson informerar om oktoberprognosen 2019 med 
prognos per 2019-12-31. 

Davidsson informerar att prognosen har förbättrats samt att kostnads 
utvecklingen är lägre. Information lämnas vidare om utvecklingen av utfall av 
använ~~ YJ;Pcent av budgeten, om lön- och personalkostnader, lönekostnads 
utveck~ge_n för Barn och utbildningsförvaltningen samt om interkommunal 
ersä lli'Ing. Davidsson informerar vidare om påverkbara inköp, nettokostnads 

-ingen-samt om volymutvecklingen. 
ndes signatur Utdragsbestyrkande 
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Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om status för kommundirektörens 
ledningsgrupps beslut gällande reglering av måltidskostnaden. 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om tvist med Kunskapsförbundet 
väst gällande ersättning för utbildning av nyanlända elever. 

Controller Thomas Davidsson informerar att det inte är några ändringar av 
effektiviseringsuppdragen, att även budgetförslaget som presenterades på 
nämndsammanträdet i oktober är oförändrat samt om ärende till 
Kommunstyrelsen gällande redovisningsförändringar. 

6. Information om förslag till beslut om effektiviseringsfonden och 
anslagsbindningsnivåer 
Controller Thomas Davidsson informerar om de fyra delar som barn och 
utbildningsförvaltningen föreslår nämnden går vidare med i ansökan till 
eff ekti viseringsfonden. 

• Närvaroregistrering för grundskola och gymnasieskola 
• Fjärrundervisning modersmål 
• Utökning av gymnasiala yrkesutbildningar på vuxenutbildningen mot 

yrken där det lokalt, regionalt och nationellt saknas arbetskraft 
• Förändrad ledningsstruktur/organisering grundskola 

Sonny Persson (S) ställer fråga gällande förändring av vuxenutbildningens 
yrkesutbildningar. Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar 
att han vill satsa på utbildningar som branschen efterfrågar. 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar arbetet med integration och om en 
samordning av ansökan gällande vuxenutbildningen är möjlig med arbets 
marknads- och integrationsutskottet. 1 :e vice ordförande Camilla Olsson (C) tar 
med sig frågan. 

Controller Thomas Davidsson menar att tidsramen när ansökningarna ska vara 
Kommunstyrelsen tillhanda har ändrats till innan decembernämnden och att dem 
inte är klara till dagens sammanträde varför förvaltningen föreslår nämnden ge 
ordförande delegation att godkänna ansökningarna senast den 29 november. 

7. Barn och utbildningsnämndens Lokalförsörjningsplan 
Planeringstrateg Anna Kern informerar om hennes arbete som planeringsstrateg 
och arbetet med lokalförsörjningsplanen samt kopplingen till nämndens styrkort. 

Kern lämnar information om befolkningsförändringar 2018-2028, det faktiska 
antalet grundskoleelever i september 2019 samt om plats behovet och kapaciteten 
i försko orna, Kern informerar vidare om grundskoleutredningen, om platsbehov 
och pacitet i F-6-skolorna och 7-9-skolorna samt om förslag till utbyggnad av 

/ olplatser. 
J: 

Utdrags bestyrkande 
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Information lämnas vidare om grundsärskolan, om kommande behov för 
Uddevalla gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Niklas Moe (M) ställer fråga om förvaltningen har den eventuellt ökande 
anhöriginvandringen i åtanke när man tittar på befolkningsprognosen. 

8. Information från tillsynsenheten 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om tillsynsenhetens 
arbetsmetod inför tillsyn, om nyligen fattade beslut till fristående pedagogisk 
omsorg och förskola samt om tillsynsenhetens planering framåt. 

Information lämnas även om att ULNA AB har tagit över Matildaskolan AB och 
nu även har fritidshem samt om informationsmöte som hålls med de fristående 
huvudmännen i december varje år. 

9. Inspektionsärenden 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar att det inte inkommit några 
nya ärenden från Skolinspektionen sedan sist nämnd. 

Bengtson informerar om domstolsförhandling som kommer att hållas med 
kunskapsförbundet väst gällande ersättning för utbildning av nyanlända elever, 
om inkomna överklaganden av beslut om tilläggsbelopp samt om att 
förvaltningen har sökt prövningstillstånd i Kammarrätten för två mål gällande 
statlig ersättning från migrationsverket för utbildning av nyanlända elever. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 133 Dnr BUN 2019 /00014 

Information - Förvaltningschef 2019-11-21 

1. Förvaltningschefen informerar 
LoopMe 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om kommunikations- och 
måluppföljningsverktyget LoopMe. Lindroos visar en översikt över användandet 
samt kommentarer från lärare och rektorer från olika kommuner som använder 
verktyget. Lindroos informerar vidare om det fortsatta arbetet med LoopMe. 

Stefan Eliasson (SD) informerar att han har fått en redogörelse om LoopMe på 
ett lokalt programråd och lämnar skriftligt underlag till nämnden. 

Personalrepresentanter Gunnar Hermansson Lärarnas Riksförbunds och Eva 
Carlsson Lärarförbundet redogör för fackförbundens åsikter gällande LoopMe. 

Arbetet mot skolsegregationen i grundskolan 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om arbetet mot skolsegregationen 
inom grundskolan. 

Information gällande den försvunna flickan 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om nuläge gällande den 
försvunna flickan kopplat till gymnasieutbildning. 

2. Lokalfrågor 
Balladens förskola 
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om läget för lokalerna vid 
Balladens förskola. Andersson informerar vidare att planeringen för en 
förskola på fastigheten Dalaberg 1: 1 fortsätter samt om arbetet inför 
byggnation av ny förskola där Killingens förskola är idag. 

Nytt underlag till lgångsättningsbeslut investeringsobjekt Killingens förskola 
- reviderad kalkyl 
Reviderat underlag finns i handlingarna. 

Statusrapport för projekten i Ljungskile 
Mark- och exploateringsingenjör samhällsbyggnadsförvaltningen Adam 
Gistedt informerar om ansökan om förhandsbesked för en förskola i 
Ljungskile samt om samhällsbyggnadsförvaltningens plan för ny skola i 
Ljungskile. Gistedt informerar även om en förstudie för skola och förskola i 
Ammenäsområdet. 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

Saneringsarbete efter branden på Västerskolan 
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om saneringsarbetet efter 
branden på Västerskolan. 

3. Barnomsorgskön presenteras digitalt 

Utdrags bestyrkande 
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§ 134 Dnr BUN 2019/00015 

Information - Ordförande 2019-11-21 

1. Ordföranden informerar 
Statusuppdatering Äsperödsskolan 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om status för renovering av 
Äsperödsskolan. Projektet är stoppat då byggnaden är i sämre tekniskt skick 
än väntat och att stipulerad projektkostnad ändrats från 70 miljoner kr till 
mer än 250 miljoner kr. 

Ordförande informerar vidare om status gällande projekten Blekets och 
Killingens förskolor. 

2. Rapport från de lokala program- och yrkesråden ht 2019 
Hampus Marcusson (S) rapporterar från programråd för frisörutbildningen. Det 
har bland annat framförts problem med att hitta APL-platser samt lyfts vikten av 
ett gott samarbete med näringslivet och branschen. 

Sonny Persson (S) rapporterar från deltagande i programråd för Fordon- och 
transportprogrammet, inriktning mekaniker och transport, Bygg- och 
anläggningsprogrammet, inriktning plåtslageri och anläggningsfordon samt 
lokalt programråd för motorbranschcollege. 

Persson informerar vidare att Uddevalla gymnasieskolas Fordon- och 
transportprogram har godkänts för certifiering som Motorbranschcollege och att 
en certifieringsceremoni hålls den 3 december. 

1 :e vice ordförande Camilla Olsson (C) informerar från vuxenutbildningens 
yrkesråd för utbildningen för yrkesförare mot persontransport, bussförare. 

3. Datum för arbetsmöten budgetdialog våren 2020 
Ordförande meddelar att barn och utbildningsnämnden kommer ha ett 
arbetsmöte gällande budgetdialog den 4 mars 2020. 

4. Invigning av förskolebussarna 
Ordförande meddelar att förskolebussarna kommer att invigas tisdagen den 26 
november klockan 11 :00 utanför Bohusläns museum. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 135 Dnr BUN 2019 /01134 

Överenskommelse om ldåburet Offentligt Partnerskap mellan 
Uddevalla kommun och Uddevalla E-sportförening 
Sammanfattning 
Ideburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga 
och den ideburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 
samhällsutmaning. 

Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den 
ideburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I 
överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska 
bidra med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. 

IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till 
organisationer/föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 

IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En 
överenskommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar 
äldreomsorgen genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller 
aktiviteter för nyanlända. 

Under våren 2019 har diskussioner förts med en nybildad ideell förening, med 
inriktning mot e-sport, om ett samarbete med två av kommunens förvaltningar - barn 
och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-30 
IOP-avtal 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag på IOP-avtal 

Utdrags bestyrkande 
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§ 136 Dnr BUN 2019 /01135 

Placering i förskola eller pedagogisk omsorg i två olika 
kommuner samtidigt 
Sammanfattning 
I skollagen finns det bestämmelser som medger att ett barn vistas i två olika verksam 
hetsformer (förskola i kombination med pedagogisk omsorg) under samma dag. 
Vårdnadshavare önskar dock även ibland att ett barn har en placering i förskola eller 
pedagogisk omsorg i två olika kommuner på grund av att barnet har ett växelvis boende 
i kommunerna. Detta är inte någon rättighet, utan det är en kommunal fråga att avgöra. 
Det finns anledning att nämnden fattar beslut huruvida detta medges eller ej. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-22 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att inte medge placering i två olika kommuner samtidigt för barn som är placerade i 
förskola eller pedagogisk omsorg samt 

att de placeringar i två kommuner som redan har medgivits får fortsätta till dess att 
placeringarna upphör 

U tdragsbestyrkande 
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§ 137 Dnr BUN 2019/01168 

Uppdrag till barn och utbildningsförvaltningen att utreda 
ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid 
APL 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämndens ledamot Sonny Persson (S) lämnade den 22 oktober 
2019 in ett ledamotsinitiativ gällande hjälp till körkort. Han hänvisar till att elever inom 
bygg- och anläggningsprogrammets fyra inriktningar/yrkesområden genom 
överenskommelse med branschen har möjlighet att få hjälp med bland annat kostnaden 
för körkort. Detta genom den så kallade 20 kronan som skolan erhåller per elev och 
APL timma. Möjligheten är till stor hjälp för berörda elever och bidrar även till att 
underlätta och bredda valet av APL samt på sikt även att efter avslutade studier vara 
anställningsbar. 

Eftersom ersättningen baseras på ett beslut inom nämnda bransch så är det inte alla 
elever som i sin utbildning/yrkesval har denna möjlighet. Politiker har då och då fått 
frågan från elever som valt annan inriktning men som också kan ha behov av körkort 
varför det inte finns möjlighet för alla yrkesinriktningar att erhålla motsvarande 
ekonomiska hjälp. Naturligtvis då kopplat till att innehav av körkort bidrar/underlättar i 
utbildningen och eller anställningsmöjligheten. 

Sonny Persson föreslår därför i sitt ledamotsinitiativ att förvaltningen får i uppdrag att 
kartlägga antalet elever som kan komma att beröras av att ett motsvarande belopp (20 
kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom samtliga berörda yrkesutbildningar, att 
uppskatta/beräkna kostnaden för ett sådant beslut samt att i övrigt bereda och redovisa 
till barn och utbildningsnämnden ett underlag för eventuellt beslut. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-07 
Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) Hjälp till körkort - APL 

Yrkanden 
Sonny Persson (S) Bifall till förslaget i handlingarna 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att kartlägga antalet elever som kan komma att beröras 
av att ett motsvarande belopp (20 kronan) avsätts för att bredda målgruppen inom 
samtliga berörda yrkesutbildningar, 

~smaden för ett sådant beslut, 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

Forts§ 137 

att i övrigt bereda och redovisa till barn och utbildningsnämnden ett underlag för 
eventuellt beslut samt 

att redovisningen sker senast i mars 2020. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

§ 138 Dnr BUN 2019/01123 

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2019-2021 samt revidering av nämndens styrkort 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat två uppdrag från 
kommunfullmäktiges flerårsplan 2019-2021 som föreslås slutrapporteras och avslutas. 
Utöver dessa föreslås tre mindre justeringar av nämndens egna mått och uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-07 
Barn och utbildningsnämndens styrkort 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till revideringar av nämndens mått och uppdrag 
samt 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering och avslut av följande två 
uppdrag: 

• Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
fortsätta prioritera minskade barngrupper i förskolan. 

• Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att 
utreda villkoren för enskild pedagogisk omsorg. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

§ 139 Dnr BUN 2019/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-11-21 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2019-11-11 anmäls delegations beslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

§ 140 Dnr BUN 2019/00034 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-11-21 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 
blivit utsatta för kränkande behandling. 

Genom förteckning daterad 2019-11-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11- 11 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

~·· 
Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

§ 141 Dnr BUN 2019/00238 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2019-11-21 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2018-08-23 § 108 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i förskoleklass, 
grundskola och grundsärskola. 

Genom förteckning daterad 2019-11-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-11 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

§ 142 

Övriga frågor 
Sammanfattning 
Hampus Marcusson (S) påpekar att handlingar och vissa bokningar kommer sent vilket 
gör det svårt att läsa in handlingar samt att kunna frigöra schema på ordinarie arbete för 
att ha möjlighet att delta på aktiviteter och möten. 

Dnr BUN 266962 

Ledamotsinitiativ 
Hampus Marcusson (S) lämnar ledamotsinitiativ angående Delprov för frisörelever 
Hampus Marcusson (S) lämnar ledamotsinitiativ angående Ramnerödsskolan 
Stefan Eliasson (SD) lämnar ledamotsinitiativ angående Truckkort vid GLA 
Stefan Eliasson (SD) lämnar ledamotsinitiativ Resor, busskort och övernattning vid 
GLA 
Sonny Persson (S) lämnar ledamotsinitiativ angående Investeringsbudget - Östrabo 
Yrkes. 

Ordförande meddelar att initiativen kommer som ärenden vid nästa sammanträde. 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

§ 143 Dnr BUN 2019 /00018 

Verksamhetsplan 2020-2022 med budget 2020 Barn och 
utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Utifrån Uddevalla kommuns process för ekonomi- och verksamhetsplanering samt 
kommunfullmäktigesbeslut om flerårsplan 2020-2022 med budget för 2020 har 
förvaltningen skrivit fram verksamhetsplan med budget för samma tidsperiod, inklusive 
fördelning av resurserna mellan nämndens olika verksamheter, så kallade 
anslagsbindningsnivåer. Förslaget utgår från aktuella ekonomiska förutsättningar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-11-08 med bilagor. 
Yrkanden 
Niklas Moe (M) åt ledamöterna i (M), (C), (L), (KD), (UP): Bifall till förslaget i 
handlingarna. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2020-2022 inklusive 
anslagsbindningsnivåer enligt bilagor. 

Avstår från att deltaga i beslutet 
Stefan Eliasson (SD) anmäler att Sverigedemokraternas ledamöter avstår fram att delta i 
beslutet. 
Sonny Persson (S) anmäler att Socialdemokraternas ledamöter inte deltar i beslutet samt 
att de har för avsikt att komma in med en skriftlig protokollsanteckning innan 
protokollet justeras. 

Protokollsanteckningar 
Stefan Eliasson lämnar för Sverigedemokraterna följande protokollsanteckning: 
"Föreslagen budget och verksamhetsplan för barn- och utbildningsnämnden har direkt 
bärighet i Samverkansmajoritetens budget som antagits av kommunfullmäktige. Då 
Sverigedemokraterna lagt ett eget budgetförslag i kommunfullmäktige avstår vi därför 
medverkan i beslutet om barn- och utbildningsnämndens budget och verksamhetsplan." 

Sonny Persson (S) lämnar för Socialdemokraterna följande protokollsanteckning: 
"Vi avstår från att delta i beslutet, då det är majoritetens styrande dokument. 

Hade det socialdemokratiska förslaget till budgetram för barn och utbildningsnämnden 
bifallits av kommunfullmäktige hade vårt förslag utgått i från följande inriktning:" 

~tur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

BUN 
Budget 2019 Majoriteten 2020 Socialdcmokratema 2020 Skillnad S och M 

1461,7 1435,6 14 ,6 +20,0 

• Höjda kunskapsresuhat 

• Trygchet och studl ro 

• Mobilfritt på lektioner i grundskolan 

• VuMenutbUdning ger arbete 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) noterar till protokollet att hon delar Socialdemokraternas 
val att inte delta i beslutet. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

§ 144 Dnr BUN 2019 /01177 

Barn och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2020- 
2030 
Sammanfattning 
Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en 
förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen 
sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för 
kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande 
budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen. 

Över en period över flera år har barn- och utbildningsförvaltningen redovisat kort- och 
långsiktiga behov för både förskola och skola. Av olika anledningar har processen kring 
lokalförsörjningen inte fungerat tillfredsställande enligt de tidplaner som kopplats till 
genomförda behovs- och kapacitetsbedömningar från barn- och 
utbildningsförvaltningen. 
Detta har medfört att nämnden har tvingats besluta om tillfälliga och kortsiktiga 
lokallösningar. Konsekvensen av att den långsiktiga processen brustit innebär ökade 
kostnader för Uddevalla kommun och barn- och utbildningsnämnden. Det beroende på 
den kostnadsdrivande effekten av de tillfälliga lösningarna. Förvaltningen ser tydligt 
kostnadsökningar inom lokalvård, måltider, lokalhyror mm, men även ökade kostnader 
för personal och administration. 

Det är därför mycket angeläget att de projekt som beskrivs i lokalförsörjningsplanen ges 
högsta prioritet. Förutom de negativa effekter som beskrivs ovan ser Barn- och 
utbildningsförvaltningen att en bristande lokalförsörjning kan innebära att barns- och 
elevers rätt till utbildning äventyras vilket då bryter mot skollagen och kommunens 
skyldigheter. Förvaltningen bedömer även att behovet av långsiktiga lokallösningar är 
en tydligt bidragande faktor för att klara de stora utmaningarna för nämndens 
kompetensförsörjning. 
Därför hemställer barn- och utbildningsnämnden en begäran att lokalförsörjningsplanen 
ges högsta prioritet i Uddevalla kommun. 

Som bilaga till tjänsteskrivelsen lämnas förvaltningens underlag till 
lokalförsörjningsplanen. 
Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-14 
Barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan 2020-2030. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som nämndens underlag till lokalförsörjningsplanen lämna förvaltningens förslag 
enligt bilaga till tjänsteskrivelsen samt 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-11-21 

§ 145 Dnr BUN 2019 /01212 

Barn och utbildningsnämndens ansökan till effektiviserings 
fonden 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden ämnar lämna fyra ansökningar till effektiviseringsfonden; 

• Närvaroregistrering i grundskola och gymnasieskola 
• Fjärrundervisning modersmål 
• Utökning av gymnasiala yrkesutbildningar på vuxenutbildningen mot yrken där 

det lokalt, regionalt och nationellt saknas arbetskraft och 
• Förändrad ledningsstruktur/organisering grundskolan 

Barn och utbildningsförvaltningens avsikt var att ta upp ansökningarna för beslut på 
barn och utbildningsnämndens decembermöte den 10 december. Tidsramen har ändrats 
och ansökningarna behöver vara kommunledningskontoret till handa senast den 29 
november. Detta för att beslut ska kunna tas på Kommunstyrelsen den 18 december. 

Förvaltningen föreslår på grund av ovanstående att barn och utbildningsnämnden 
delegerar till ordförande att godkänna ansökningarna till effektiviseringsfonden innan 
den 29 november. 
Besluts underlag 
Presentationsmaterial 2019-11-21 
Yrkanden 
Niklas Moe (M): Bifall till förslaget 
Stefan Eliasson (SD) Bifall till förslaget 
Sonny Persson (S) Bifall till förslaget med följande motivering: "S-gruppen meddelar 
att man inte i grunden tycker att investeringsfonden är ett bra sätt att fördela 
ekonomiska utrymmen till nämnderna. Vi tycker vidare att förslaget om att delegera till 
ordförande att godkänna ansökan inte är ett bra arbetssätt, detta med hänsyn till 
omfattningen av ansökningarna. Trots lämnade synpunkter avser vi dock att acceptera 
handläggningen, detta under förutsättning att det slutliga dokumentet/ansökan helt 
bygger på den information/redovisning som vi erhållit under f.m." 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att delegera till ordförande att godkänna ansökningarna till effektiviseringsfonden 

Protokollsanteckning 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) noterar till protokollet att hon samtycker med 
Socialdemokraternas yrkande. 

Utdrags bestyrkande 


