
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

ijän~görandee~ättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
HCB, Östergatan 18A, tisdagen den 10 december kl. 08:30-16:00 

Roger Ekeroos (M), Ordförande 
Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande§ 147 pkt 3-6, §§ 148-167 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) 
Claes Dahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Hampus Marcusson (S) ersätter Sonny Persson (S) 
Catarina Brorsson (S) ersätter Cecilia Sandberg (S) § 146, 147 pkt 1-2 

Ingela Ruthner (M) § § 146-14 7 
Catarina Brorsson (S) § 147 pkt 3-6, §§ 148-167 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Majvor Abdon (UP) 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Niklas Moe (M) 
Stadshuset 2019-12-16 Paragrafer 

CJ>.~A~~'?.'::' 
,~,s-on························· 
Roge~ Ekefs / 

.dd!.0/.u. . 
Niklas Moe 

§§ 146-160, 
§162, §§ 
164-167 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2019-12-10 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2019-12-16 

2.07.~.h~-~-bs V-, 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Controller Thomas Davidsson § 147 pkt 1-2 
Drogförebyggande samordnare Unni Noren § 147 pkt 3 
Drogförebyggande samordnare Miranda Gjelseth § 147 pkt 3 
Enhetschef Vuxenutbildningen Kristina Danielski § 147 pkt 3-4 
Rektor Gunnar Axelsson § 14 7 pkt 5 
Ungdomskonsulent Lars Torsteinsrud § 147 pkt 5 
Lokalplanerare Tony Andersson§ 148 pkt 2 
Mark- och exploateringsingenjör SBF Adam Gistedt § 148 pkt 2 
Planarkitekt SBF Hugo Bennhage § 148 pkt 2 
Enhetschef SBF Martin Hellström § 148 pkt 2 
Utredare Anders Bengtsson§ 147 pkt 3-6 § 148 pkt 1 
Personalrepresentant Eva Carlsson § § 146-14 7, § 148 pkt 1 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
HCB, Östergatan 18A, tisdagen den 10 december kl. 13:50 

Roger Ekeroos (M), Ordförande 
Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) 
Claes Dahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Hampus Marcusson (S) ersätter Sonny Persson (S) 

Catarina Brorsson (S) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Majvor Abdon (UP) 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Niklas Moe (M) 

::=?.~4-+-~ ?":-fs ~ .'0 .. 
as~fss.on························· 
Roger Ekeroos 

.d!.0/4--:1. . 
Niklas Moe 

Paragrafer §§ 161, 163 
Omedelbar justering 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2019-12-10 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2019-12-10 
2020-01-01 

.~.~~.~.~.-b.:-.h~.0 .. 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 146 Dnr BUN 295540 

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 
Sammanfattning 
Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Niklas 
Moe (M). Beräknad tid för justering är måndagen den 16 december. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Niklas Moe (M) till justerande samt 

att justering äger rum måndagen den 16 december 2019 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 147 Dnr BUN 2019/00013 

Information till nämnd 2019-12-10 

1. Internkontrollrapport 2019 och plan 2020 

Controller Thomas Davidsson informerar om granskning av internkontrollplan 
2019. 
Information lämnas om följande punkter: 

• Granskning av upphandling 
• A vdragsförbudet 
• Att driftredovisningen inte belastas med investeringar 
• Kontroll av bidrag till fristående verksamhet 
• Utdrag ur belastningsregistret vid anställning 

Davidsson anger att det finns avvikelser av administrativ karaktär. 
Camilla Olsson (C) väcker frågan om man kan kräva utdrag ur 
belastningsregistret av byggarbetare som arbetar på en skola. Martin Pettersson 
(SD) svarar att det går att kräva det enligt LOU men att det kan leda till att färre 
svarar på förfrågningsunderlaget. 

Martin Pettersson (SD) funderar över om det går att ändra rutinen kring utdrag 
ur belastningsregistret för att få en bättre måluppfyllelse. 

• Barnomsorg enligt behov/skollag 
• Rektors pedagogiska ledarskap 
• Elevers resultatutveckling 
• Förebyggande elevhälsoarbete 

Kerstin Joelsson Wallsby (V) önskar få mer information om det förebyggande 
elevhälsoarbetet vid tillfälle. Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att 
det görs en utvärdering av den nya organisationen och att han kommer tillbaka 
till nämnden när den är klar senare i vår. 

• Tillämpas checklista för upphandling av det systematiska arbetsmiljö 
• Lönetillägg 
• Säkerställa att hantering av hot och våld sker på ett korrekt sätt 

Martin Pettersson (SD) önskar vid tillfälle få information om barn och 
utbildningsförvaltningens krisberedskap. 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om punkten Efterlevnad av 
delegationsordningen samt dokumentation av beslut på rätt sätt. 

Davidsson informerar om förändringar i internkontrollplanen för 2020. Två 
punkter utgår och tre punkter tillkommer. Information lämnas även om den nya 
kommungemensamma punkten för 2020. 

Davidsson informerar slutligen om kostnad för modulhus vid Norrskolan. 

J//4 
'Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Forts.§ 147 

2. Information om ansökningarna till effektiviseringsfonden 
Controller Thomas Davidsson informerar att ansökningarna är inskickade och att 
summorna i ansökningarna förändrades något efter slutlig hopräkning. 

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar från möte med ekonomiutskottet. 

3. Information från drogfri ungdom 
Drogförebyggande samordnare grundskolan Unni Noren och drogförebyggande 
samordnare gymnasiet Miranda Gjelseth informerar om drogfri ungdoms arbete. 
Information lämnas om den nationella strategin 2016-2020, om Drogfri 
ungdoms strategi 2018-2019 samt om vikten av dialog med nämnder och 
presidium. 
Noren och Gjelseth informerar om nuläget i Uddevalla enligt 
drogvaneundersökningen CAN 2019, användandet i Uddevalla jämfört med 
Trollhättan och Vänersborg samt hur arbetet mot droger skiljer sig åt i 
kommunerna. 
Information lämnas även om deras framtidsspaning, om faktiska kostnader, 
Drogfri ungdoms arbetshypotes 2020 samt om deras planerade strategi för 2020- 
2021 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar inflödet av narkotika i Sverige. 
Hampus Marcusson (S) ställer fråga om det sker samverkan med Regionen 
gällande förskrivning av läkemedel och Martin Pettersson (SD) undrar om det 
sker samverkan med Polisen. Noren och Gjelseth svarar att det sker samverkan 
med både Regionen och med Polisen. 

4. Information från studie- och yrkesvägledarna 
Enhetschef Kristina Danielski informerar om studie och yrkesvägledarnas arbete 
och roll. 
Danielski informerar om Skolinspektionens dag 2019-11-20 samt om antalet 
besök och mail. Information lämnas även om gruppinformationer inom SFI, om 
samverkan med jobbcentrum, otydlighet kring gymnasielagen mot gymnasiet 
och vuxenutbildningen samt att brist på långsiktighet påverkar elevernas 
motivation. 
Danielski informerar att antalet elever/studie- och yrkesvägledare på gymnasiet 
är högre än riket, om Skolverksprojekt samt om skillnaden mellan uppdragen i 
grundskolan och på gymnasiet. 
Danielski informerar om PRAO samt om styrkan i att studie- och 
yrkesvägledarna är organiserade med en chef. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Forts § 147 

5. Kommunens aktivitetsansvar 
Ungdomskonsult Lars Torstiensrud och rektor Gunnar Axelsson informerar om 
det kommunala aktivitetsansvaret. 
Information lämnas om KAA nätverk inom Fyrbodal, om hur KAA benämns i 
Skollagen, vilka som omfattas respektive inte omfattas och vilka som avslutas. 
Information lämnas även om vilka åtgärder som görs, hur insatserna 
dokumenteras, vad som rapporteras till SCB samt vilka förbättrings- och 
utvecklingsområden det finns. 

6. Återrapport av uppdrag att utreda olika former för pedagogisk omsorg, 
inklusive alternativa driftsformer 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om viktiga regler att förhålla sig 
till vid intraprenad. 

Information lämnas om syfte med intraprenad samt hur en uppstart av 
intraprenad kan se ut. 
Lindroos informerar vidare om vad som gäller för ekonomi och 
kvalitetsaspekter, budgetutfall, ledning och styrning, lön, lönesättning, 
företrädesrätt samt vid utvärdering, uppföljning och tillsyn för intraprenad. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 148 Dnr BUN 2019 /00014 

Information - Förvaltningschef 2019-12-10 

1. Förvaltningschefen informerar 
- Förändring av grundskolans struktur 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om tillitsbaserad styrning samt 
om förslag till beslut "Förändring grundskolans struktur - inriktningsbeslut". 
Lindroos informerar att den senaste statistiken från Kolada visar på en 
sjunkande trend inom samtliga områden i grundskolans resultat samt om de 
problem som förvaltningen ser inom grundskolan och hur förslaget till beslut 
kan avhjälpa problemen. 

Martin Pettersson (SD) ser en risk med en 7-9 skola nära gymnasiehusen 
men anser att det är bra om man kan få bort tillfälliga skollokaler. 

Cecilia Sandberg (S) vill att förvaltningen tar elevperspektivet och närhet till 
skolan i beaktande samt att det är bra om tillfälliga lokaler kan tas bort. 

Samlokalisering kulturskolan och Sinclair 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om uppdraget från 
kommundirektör att samlokalisera kulturskolan och Sinclair. 

Camilla Olsson (C) ställer fråga om man har tittat på om kulturskolans lärare 
kan vara mer ute på skolorna. Förvaltningschefen menar att den tillsatta 
arbetsgruppen ännu inte har tittat på detta samt att detta ansvar ligger under 
kultur och fritidsnämnden. 

Cecilia Sandberg (S) anser att nämnden behöver använda skolorna som 
mötesplats och optimera lokalanvändningen samt att det krävs tydlig 
kommunikation med kultur och fritid för detta. 

2. Lokalfrågor 
- Information om "Ljungskileprojektet" 

Mark- och exploateringsingenjör Adam Gistedt, planarkitekt Hugo 
Bennhage, Enhetschef SBF Martin Hellström och Lokalplanerare Tony 
Andersson informerar om "Ljungskileprojektet", som består av 5 enheter, 
Ljungskile campus, Hälle2, Råssbyn, Skäret/Ammenäs samt Forshälla. Barn 
och utbildning samt Samhällsbyggnad siktar på att alla delar, utom 
Skäret/ Ammenäs hanteras mot befintlig detaljplan och med det sparar 1-2 
års projekttid, vilket stämmer överens med tidplanen i grundskolans 
lokalförsörjningsplan, där behovet av färdiga lokaler preciseras till 2025. 
Gällande Skäret/ Ammenäs behövs ett beslut om en detaljplan fattas. 

Barn och utbildningsnämnden berömmer arbetet och processen mellan barn 
och utbildning och samhällsbyggnad och anser att de föreslagna projekten är 
bra. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Forts§ 148 

Cecilia Sandberg (S) framför att det är viktigt med trafiksäkerhet kring 
skolor då många föräldrar kör sina barn till skolan. 

3. Återkoppling från utvecklingsdag med chefer 24 oktober, summering från 
padleten 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om responsens efter 
utvecklingsdagen den 24 oktober samt visar några axplock från padleten. 
Information lämnas även om dokumentation som visar vilka områden där det 
finns ett behov av stöd. 

Barn och utbildningsnämnden anser att dagen var väldigt positiv och tackar 
förvaltningen för den. 

Information lämnas om det fortsatta SKA-arbetet samt om nya arbetsformer i 
Förval tningsledningsgruppen. 

4. Information om årshjul 2020 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att barn och utbildningsnämndens 
årshjul för 2020 utgår från årets årshjul. 

5. Inspektionsärenden 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar att ordförande har fattat 
beslut att stänga av en gymnasieelev resterande delen av terminen. 

Information lämnas om yttranden till Förvaltningsrätten gällande överklagan av 
beslut om tilläggsbelopp och skolskjuts samt om aktuellt inspektionsärende. 

Information lämnas även om kommande möte med de fristående enheterna, om 
beslut om bidragsbelopp till fristående enheter för 2020 samt om tre ansökningar 
som inkommit gällande att bedriva enskild pedagogisk omsorg. 

Bengtsson informerar om muntlig förberedelse i Vänersborgs tingsrätt gällande 
en oreglerad faktura till Kunskapsförbundet väst samt om vad som händer nu. 

6. Barnomsorgskön - presenteras digitalt 
Ingen information lämnas. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 149 Dnr BUN 2019 /00015 

Information - Ordförande 2019-12-10 

1. Ordföranden informerar 
- Återrapport från gymnasieskolans lokala program- och yrkesråd 

Ordförande Roger Ekeroos (M) konstaterar att det inte finns något mer att 
rapportera från ledamöterna och att punkten, efter de rapporter som lämnades 
tidigare nämnd, anses avklarad. 

- Återkoppling från skolpolitisk träff med riksdagens utbildningsutskott 
Cecilia Sandberg (S) informerar om skolpolitisk träff med riksdagens 
utbildningsutskott där bland annat hur läget ser ut för skolan i landet idag samt 
skolresultat diskuterades. 

Under träffen diskuterades även vikten av att skapa jämlika förutsättningar för 
utbildningar och jobb i hela landet, Regional yrkesvuxenutbildning, PISA 
undersökningen samt de nya allmänna råden för pedagogisk omsorg. 

Ordförande Roger Ekeroos (M) önskar att information om PISA 
undersökningen kopplat till Uddevalla kommun, kommer upp på nästa 
presidiemöte. 

- Byggprocesser 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om status för Killingens förskola och 
för Äsperödsskolan. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 150 Dnr BU N 2019 /00603 

lnternkontrollrapport 2019 och internkontrollplan 2020 
Sammanfattning 
Det primära syftet med internkontroll är att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 
Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och 
tjänstemännen. 

I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 
och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information 
om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy, 
reglementen m.m. tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller förstörelse av 
kommunens tillgångar. 

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det 
som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade 
begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till 
detta. I praktiken innehåller den interna kontrollen flera processer och moment: 

• tydlig ansvarsfördelning 
• riskbedömning och riskhantering 
• faktiska kontrollaktiviteter av olika slag 
• information och kommunikation 
• uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring. 

Under 2019 har förvaltningen fortsatt att kontrollera efterlevnad av rutiner, riktlinjer och 
processer för ökad måluppfyllelse. Internkontrollplan för 2020 ska fastställas. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-11-27 
Bilaga 1 - Uppföljning av Internkontrollplan 2019 
Bilaga 2 - Internkontrollplan 2020 
Bilaga 3 - Risk och väsentlighetsanalys 2020 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen avseende 2019 års internkontroll 

att anta den föreslagna planen för internkontroll 2020 samt 

att återrapportering och beslut om internkontrollplan 2021 ska ske senast i december 
2020. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 151 Dnr BUN 2019/01213 

Justering av regler för förskola och pedagogisk omsorg i 
Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
Övergripande regelverk för förskola och pedagogisk omsorg finns i skollagen. Barn och 
utbildningsnämnden antar kompletterande regler för förskola och pedagogisk omsorg. 
Det finns anledning att göra en justering och uppdatering av dessa utifrån administrativa 
rutiner och redaktionella ändringar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 
Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anta justerade regler för förskola och pedagogisk omsorg 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 152 Dnr BUN 2019/01216 

Justering av regler för fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk 
omsorg i Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
Övergripande regelverk för fritidshem och pedagogisk omsorg finns i skollagen. Barn 
och utbildningsnämnden antar kompletterande regler för fritidshem, fritidsklubb och 
pedagogisk omsorg. Det finns anledning att göra en justering och uppdatering av dessa 
utifrån ändrade administrativa rutiner och redaktionella ändringar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 
Regler för fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anta justerade regler för fri tidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg 

~It "'-.: usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 153 Dnr BUN 2019/01147 

Kommunfullmäktiges remiss - Motion från Anna Lena Heydar 
(S), Stefan Skoglund (S) och Louise Åsenfors (S) om att 
underlätta drogprevention 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har remitterat en motion gällande att underlätta drogprevention på 
gymnasieskolan till barn och utbildningsnämnden. Motionärerna anser att det är en 
utmaning att vara ung idag samt konstaterar att det vid en undersökning av alkohol och 
droganvändning under 2016 i Uddevalla visade att över 20% av pojkar och nära 15% av 
flickor i åldern 17 år har använt narkotika. Motionärerna menar att ungdomars möjlighet 
att få tag på narkotika har ökat och att det framförallt är cannabis som är det vanligaste 
narkotikapreparatet. 

Motionen framför önskemålen att ett liknande obligatoriskt godkännande som elever 
som börjar på Östrabo yrkes skriver på, ska gälla för alla gymnasieelever, samt att det 
förs en dialog med de fristående gymnasieskolorna för att öka enhetlighet för alla som 
börjar gymnasiet. 

Motionärerna yrkar sammanfattningsvis att förutsättningarna för att samtliga 
gymnasieelever godkänner drogtest vid misstanke om narkotikapåverkan utreds. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 
Motion från Anna Lena Heydar (S), Stefan Skoglund (S) och Louise Åsenfors (S) om 
att underlätta drogprevention 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-10-09 § 255 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på kommunfullmäktiges remiss hänvisa till barn och utbildnings 
förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-19 av vilken framgår att från och med läsåret 
2020/2021 kommer samtliga vårdnadshavare till elever vid Uddevalla gymnasieskola 
redan från årskurs 1 att tillfrågas om att lämna medgivande till drogtest och att någon 
ytterligare utredning därför inte krävs. Vad gäller dialog med fristående gymnasieskolor 
sker detta redan eftersom det inryms inom uppdraget som drogförebyggande 
samordnare. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 154 Dnr BUN 2019/01214 

Förändring grundskolans struktur - lnriktningsbeslut 
Sammanfattning 
Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen att höja 
kunskapsresultaten i grundskolan. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige och 
nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott gällande 
måluppfyllelsen - trots stora kompensatoriska insatser. 

Både Hovhultsskolan och Ramnerödsskolans 7-9-verksamhet skulle - i ett bästa 
scenario- kunna brytas upp och eleverna placeras i mer heterogena elevgrupper. 
Genom ett långsiktigt strategiskt arbete som påbörjas omgående kan effekter nås som 
skulle innebär mindre segregerade skolmiljöer och en resursfördelning som mer 
effektfullt kan gynna likvärdig skola och därmed högre måluppfyllelse. 

I Sverige har alla idag möjlighet att fritt välja skola - både till kommunala samt 
fristående skolor. Mer och mer forskning visar idag på att detta system bidrar till en 
ökad skolsegregation nationellt. Detta ses också tydligt i Uddevalla kommun där 
vårdnadshavare alltmer gör medvetna val av skola. I Ramnerödsskolans fall söker sig 
fler och fler vårdnadshavare sig från skolan beroende på skolans negativa rykte och det 
omgivande samhällets bild av verksamheten. 
Förvaltningen menar att en skolas rykte är något som formas i det omgivande samhället 
och därför något som är mycket svårt att påverka. Sannolikheten att en ombyggnation 
av skolan tillsammans med positiv marknadsföring skulle vända samhällets bild av 
skolan bedömer förvaltningen som ytterst liten. Även tillskapande av lokal profil 
bedöms endast ge små marginella effekter. Slutsatsen blir då att den betydande satsning 
och investering som Uddevalla kommun gör på Ramnerödsskolan löper mycket stor risk 
att bli misslyckad. 

Ett friställande av lokalerna i HCB öppnar unika möjligheter för skolverksamheten i 
Uddevalla kommun. Detta kan innebära att barn- och utbildningsnämnden kan fatta 
beslut om en mycket kraftfull åtgärd för att bryta den etablerade skolsegregationen. 
Förvaltningen bedömer att lokalerna i HCB möjliggör att gymnasieskolans verksamhet i 
Margretegärdeskolan kan omlokaliseras. Idag är detta skolhus renodlat mot 
gymnasieskolans IM-program (lntroduktionsprogram) som består av elever som inte 
klarat att komma in på nationella program. En omlokalisering till HCB kan innebära att 
möjligheten till en mer blandad verksamhet uppstår. 
Grundskoleutredningen visar på ett framtida behov av en centralt belägen grundskola. I 
det fall Margretegärdeskolan frigörs kan dessa lokaler disponeras av grundskolan, vilket 
då innebär en fullgod central grundskola under den period då de långsiktiga 
lokalfrågorna utreds och beslutas. 
Förvaltningen bedömer även att genomförandet av en ny struktur inom grundskolan ger 
möjlighet att lämna andra lokaler och därmed sänka lokalkostnader och skapa en mer 

_ P, · merad lokalanvändning. Detta behöver utredas vidare. 

\: usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Forts. § 154 

Förvaltningen begär därför att barn- och utbildningsnämnden beslutar om ett fortsatt 
arbete med fokus på en förändrad skolstruktur inom grundskolan. 

De möjligheter som ett friställande av lokalerna på HCB ger öppnar unika möjligheter 
för att aktivt besluta om en förändring av skolstrukturen som kan ge reella möjligheter 
att bryta stora delar av nuvarande segregerade skolstruktur. Detta kan ge ökad trygghet 
och studiero i skolans verksamhet, öka inkluderingen, öka den språkliga och 
samhälleliga integrationen med minskat utanförskap som följd. Detta kan också på sikt 
ge positiva samhällseffekter med minskad skadegörelse och brottslighet. De 
samhällsekonomiska effekterna för Uddevalla kommun, andra myndigheter och det 
omgivande samhället bedöms som stora men kan i detta läge inte beräknas. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-03 
Yrkanden 
Camilla Olsson (C) lämnar för ledamöterna i (M), (C), (L), (KD) och (UP) vägnar: 
ändringsyrkande att i attsatserna 2 och 3 ändra från att göra till att utreda. 
Cecilia Sandberg (S): Bifall till Camilla Olsson (C) m.fl. ändringsyrkande. 
Martin Pettersson (SD) för ledamöterna i (SD): Bifall till Camilla Olsson (C) m.fl. 
ändringsyrkande. 
Niklas Moe (M): Bifall till Camilla Olsson (C) m.fl. ändringsyrkande. 
Cecilia Sandberg (S): Tilläggsyrkande "att inte lägga ner några skolor utan att utveckla 
de skolor vi har". 
Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Olsson (C) m.fl. 
ändringsyrkande i attsatserna 2 och 3 och finner att barn och utbildningsnämnden 
beslutar enligt Camilla Olsson (C) m.fl. ändringsyrkande. 

Ordförande ställer proposition på Cecilia Sandbergs (S) tilläggsyrkande "att inte lägga 
ner några skolor utan att utveckla de skolor vi har" och finner att barn och 
utbildningsnämnden avslår tilläggsyrkandet. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en ny skolstruktur i grundskolan kopplat till 
lokalmöjligheter i HCB samt Margretegärdeskolan 

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 
revideringar i lokalförsörjningsplaner för grundskolan, förskolan samt gymnasieskolan 

att ge förvaltningen, mot bakgrund av ovanstående, i uppdrag att utreda nödvändiga 
ideringar i investeringsplanen 

usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Forts. § 154 

att ge förvaltningen i uppdrag att återredovisa arbetet vid nämndens sammanträde i 
februari 2020 

Reservation 
Cecilia Sandberg (S) noterar till protokollet att Socialdemokraterna återkommer med en 
skriftlig reservation. 

Reservation i ärende 9 ang. 5:e attsatsen 

Socialdemokraterna i barn-och utbildningsnämnden reserverar sig till förmån för eget 
förslag. 

Information kommer till nämnden vid nästan varje sammanträde att det är ont om platser i 
kommunens grundskolor och det finns ett stort behov av platser för våra elever. Uddevalla 
befinner sig i ett expansivt skede och lockar fler människor till kommunen. 

Vi vill värna om närhetsprincipen och att det skall finnas skolor i varje stadsdel. Om det är så 
att utredningen kommer fram till att omstruktureringar kan göras i grundskolan som kan 
leda till nedläggning av skolor vill vi hellre se att fokus läggs på att utveckla de skolor som 
finns och tackla problemen i befintliga verksamheter. Elever skall ges möjligheter att nå sina 
mål där de befinner sig. 

/S-gruppen i Barn-och utbildningsnämnden genom Hampus Marcusson 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 155 Dnr BUN 2019 /01231 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort 
vid GLA 
Sammanfattning 
Stefan Eliasson (SD) lämnar som tjänstgörande ersättare in ledamotsinitiativ gällande 
truckkort vid GLA 2019-11-21. 

Initiativet framför att elever i vissa utbildningar har behov av truckkort för att lättare få 
plats på företag inom vissa branscher. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 
Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort vid GLA 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten samt kostnaden för en 
truckkortsutbildning samt 

att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 

'• usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 156 Dnr BUN 2019/01230 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, 
busskort och övernattning vid GLA 
Sammanfattning 
Stefan Eliasson (SD) lämnar som tjänstgörande ersättare in ledamotsinitiativ gällande 
resor, busskort och övernattning vid GLA 2019-11-21. 

Initiativet framför att elever på GLU/GLA enbart kan få reseersättning, busskort eller 
hjälp med övernattning men inte kombinerat. Det blir ekonomiskt tufft för elever som 
får plats på företag som är etablerade utanför Uddevalla kommun. Initiativlämnaren 
menar att det skulle underlätta för dessa elever om de har möjlighet att kombinera 
reseersättning/busskort med övernattning. Dessutom framförs att fler eventuellt då får 
möjlighet att ta plats på företag utanför kommunen. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 
Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, busskort och övernattning 
vid GLA 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att kombinera ersättning för 
resor/busskort med övernattning samt lämna en kostnadsbedömning av detsamma samt 

att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 157 Dnr BUN 2019/01229 

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående 
delprov för frisörelever 
Sammanfattning 
Hampus Marcusson (S) lämnar som tjänstgörande ersättare för S-gruppen i barn och 
utbildningsnämnden in ledamotsinitiativ gällande delprov för frisörelever 2019-11-21. 

Initiativet framför att alla elever som lämnar våra gymnasieskolor skall vara välrustade 
för att kunna gå ut i arbetslivet eller till en vidareutbildning inom universitet/högskola. 
Initiativlämnaren menar att eleverna inom Uddevalla gymnasieskola får bekosta det 
delprov som krävs för att bli frisör med gesällbrev själva eller genom sina föräldrar. 
Vidare framförs att det har skett en minskning av antalet frisörelever som under sin 
skoltid gör delprovet de senaste åren, vilket leder till att de har svårare att bli anställda 
på en frisörsalong efter att de tagit gymnasieexamen. 

Den Socialdemokratiska gruppen i Barn och utbildningsnämnden föreslår 
sammanfattningsvis att förvaltningen ges i uppdrag: 
att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle kosta att erbjuda delprovet 
kostnadsfritt för de elever som har uppnått tillräckliga kunskapskrav för att kunna 
genomföra provet. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 
Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående delprov för frisörelever 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle 
kosta att erbjuda delprovet kostnadsfritt för de elever som har uppnått tillräckliga 
kunskapskrav för att kunna genomföra provet samt 

att ovanstående utredningar redovisas till nämnden senast i februari 2020 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 158 Dnr BUN 2019/01228 

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) gällande 
Ramnerödsskolan 
Sammanfattning 
Hampus Marcusson (S) lämnar som tjänstgörande ersättare för S-gruppen i barn och 
utbildningsnämnden in ledamotsinitiativ gällande Ramnerödsskolan 2019-11-21. 

Initiativet framför att Ramnerödsskolan har blivit en skola som elever söker sig ifrån 
och anser att det bör läggas ett stort fokus att marknadsföra Ramnerödsskolan och ge 
den en nystart. Initiativlämnaren anser att det finns stora möjligheter för skolan att 
kunna marknadsföra sig och locka elever genom att inrikta sig inom ett profilområde 
där förvaltningen ser att det efterfrågas fördjupad kunskap (t.ex. programmering, E 
sport, djur - och natur, matematik, kultur). 
Vidare föreslår initiativlämnaren att det bör finnas möjligheter att upplåta vissa delar av 
skolbyggnaden för föreningslivet under de tider som skolan inte används och på så vis 
maximera användningen av de nya byggnaderna. 

Den Socialdemokratiska gruppen i barn och utbildningsnämnden föreslår 
sammanfattningsvis att förvaltningen ges i uppdrag: 
att utarbeta en, om ingen finns, tydlig strategi för att marknadsföra den nya 
Ramnerödsskolan. 
att utreda möjligheten och behovet av att ge Ramnerödsskolan en profil som efterfrågas 
inom kommunen. 
att utreda möjligheterna att samarbeta med föreningslivet för att maximalt kunna 
utnyttja den nya skolan. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 
Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående Ramnerödsskolan 

Yrkande 
Camilla Olsson (C) yrkar bifall till förslaget i handlingarna för ledamöterna i (M), (C), 
(L), (KD) och (UP) 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda behovet av en strategi för att marknadsföra den 
nya Ramnerödsskolan, 

att utreda möjligheten och behovet av att ge Ramnerödsskolan en profil som efterfrågas 
inom kommunen, 

att utr da möjligheterna att samarbeta med föreningslivet för att maximalt kunna 
· tn tja den nya skolan samt 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Forts§ 158 

att ovanstående utredningar redovisas till nämnden senast i mars 2020 

~# 
··:rusterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 159 Dnr BUN 2019/00363 

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående 
investeringsbudget för Östrabo yrkes 
Sammanfattning 
Ledamot Sonny Persson (S) har lämnat in ledamotsinitiativ angående 
investeringsbudget för Östrabo yrkes. 

Persson har tidigare lämnat ett ledamotsinitiativ som behandlades och beslutades om i 
nämnden den 2019-04-23 (Dnr 2019/00363). Det har under innevarande verksamhetsår 
tillförts investeringsmedel, en ökning från 7,5 - 8,0 mkr till cirka 11 mkr. 
Initiativlämnaren menat att behovet av ytterligare investeringar kvarstår. 

Med hänvisning till beslutet om att "investeringsbehovet av arbets- och 
undervisningsunderlag vid Östrabo yrkes tas med i budgetarbetet" yrkar S-gruppen i 
barn och utbildningsnämnden följande: 

att: inom ramen för investeringsbudgeten för 2020 tilldela ÖY lägst 11 miljoner samt 
att: redovisade behov av ytterligare investeringar följs upp i kommande budgetprocesser 
för 2021. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-22 
Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående investeringsbudget för Östrabo 
yrkes 
Barn och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2019-04-23 § 59 
Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) gällande res- och matersättning samt arbets 
och undervisningsunderlag vid Östrabo yrkes 
Bilaga Särskilda investeringsbehov gymnasiet 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att förvaltningen får i uppdrag att utreda yrkandena i lämnat ledamotsinitiativ samt 

att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 
Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande protokollsanteckning: 
"Det är glädjande att rese- och matersättning nu äntligen kommer att 
höjas. Sverigedemokraterna lade fram förslaget redan 2016 och Barn- och 
utbildningsnämnden beslutade under 2017 att en höjning skulle inarbetas i 2018 års 
budget (Beslut-201600685-BUN-§ 66). Då beslutet aldrig kom att verkställas under 
Soci demokraternas tid vid makten är det lite komiskt att man nu i opposition lägger 
fra: det som ett eget förslag." 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 160 Dnr BUN 2019/01243 

Samrådsremiss rörande detaljplan; Sunningebacken del av 
Herrestad 5:12 m.fl. Detaljplan för höjning av befintliga 
bygg rätter 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för Sunningebacken del av fastigheten Herrestad 5: 12 m.fl. Detaljplanens 
syfte är att pröva områdets lämplighet att möjliggöra större byggrätter för fastigheter i 
området. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-12-03. 
Plankarta -Sunningebacken, del av Herrestad 5: 12 m.fl. Detaljplan för höjning av 
befintliga byggrätter. 
Planbeskrivning- Sunningebacken, del av Herrestad 5:12 m.fl. Detaljplan för höjning av 
befintliga byggrätter. 
Kungörelse - Sunningebacken, del av Herrestad 5.12 m.fl. Detaljplan för höjning av 
befintliga byggrätter. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för 
Sunningebacken del av fastigheten Herrestad 5:12 m.fl. Uddevalla kommun översända 
förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Omedelbar justering 

§ 161 Dnr BUN 2018/00323 

Samhällsbyggnadsnämndens samrådsremiss rörande 
detaljplan; Rydingsberg 1 m.fl. 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för del av fastigheten Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplanens syfte är att pröva 
områdets lämplighet för bostäder genom förtätning i och kring Äsperödshemmet samt 
att möjliggöra för en ny förskola. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-12-03 
Granskningsutlåtande Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplan för bostäder och förskola 
Plankarta Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplan för bostäder och förskola 
Planbeskrivning Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplan för bostäder och förskola 
Underrättelse granskning 2 Rydingsberg 1 m.fl. Detaljplan för bostäder och förskola 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för del av 
fastigheten Rydingsberg 1 mfl., Uddevalla kommun översända förvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad 2019-12-03 samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare 

Roger Ekeroos (M) 
Ordför 

Niklas Moe (M) 
Justerande 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 162 Dnr BUN 2019/01245 

Namn ny förskola på fastighet Killingen 1, Bleket 
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 Bleket-området 
(Killingen 1) behöver Barn och utbildningsnämnden namnge den nya förskolelokalen. 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-03 
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 i Bleket-området (Killingen 1) till "Blekets förskola". 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Omedelbar justering 

§ 163 Dnr BUN 2019/01239 

Inrättande av skolenheter vid Källdalsskolan från och med 
läsåret 2020-2021 
Sammanfattning 
Källdalsskolan är en ny grundskola och grundsärskola som skall ombesörja 
undervisning för elever i grundskolans årkurs F-6, respektive grundsärskolan 1-6 samt 
undervisning i fritidshem. Den står klar hösten 2020 för inflyttning. 

Verksamhetschefs beslut om nytt skolområde för Källdalsskolan samt justering av 
skolområde Norgårdenskolan F-6 innebär att ett nyckelkodsområde tillhörande 
Källdalsskolan upprättas samt att delar av nuvarande Herrestadsskolans skolområde 
flyttas till Norgårdenskolans skolområde. 

Indelningen på nuvarande Herrestadsskolan omfattar två enheter, F-3 och 4-6 som också 
erbjuder fritidshem, vilka leds av en rektor per enhet. Dessa två enheter ska flyttas över 
till Källdalsskolans nya lokaler. Särskolans organisation 1-6 samt fritidshem leds idag 
av en rektor för enheterna Äsperöd-Skansen och Stråketskolan. Särskolans organisation 
flyttar även den in i Källdalsskolans lokaler. 

Förslag till organisation av Källdalsskolan i tre skolenheter utifrån befintliga 
organisationsformer. 

Inflyttning sker från och med 1 augusti, 2020. 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltnings tjänsteskrivelse 2019-11-29 
Verksamhetschefs beslut om nytt skolområde för Källdalsskolan samt justering av 
skolområde Norgårdenskolan F-6, 2019-11-22 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att från och med läsåret 2020/2021 organisera Källdalsskolan i tre skolenheter 
benämnda Källdalsskolan F-3, Källdalsskolan 4-6, samt Källdalsskolans grundsärskola 
1-6 samt 

att denna paragraf förklaras omedelbart justerad 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

Forts§ 163 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare 

Niklas Moe (M) 
Justerande 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 164 Dnr BUN 2019/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-12-10 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2019-12-03 anmäls delegations beslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-03 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 165 Dnr BUN 2019/00034 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-12-10 
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 2019-12-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-03. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Llsterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 166 Dnr BUN 2019/00238 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2019-12-10 
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 2019-12-03 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-03. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-12-10 

§ 167 

Övriga frågor 

Dnr BUN 266962 

God Jul och Gott Nytt År 
Ordförande Roger Ekeroos (M) tackar barn och utbildningsnämnden och förvaltningen 
för arbetet under året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Martin Pettersson (SO) tackar ordförande, barn och utbildningsnämnden och 
förvaltningen för arbetet under året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Cecilia Sandberg (S) tackar ordförande för året och önskar ordförande med familj en 
God Jul och ett Gott Nytt År. 

Utdrags bestyrkande 


