Protokoll
Barn och utbildningsnämnden

2021-10-21

Sammanträde
Plats och tid

Barn och utbildningsnämnden
Vuxenutbildningens samlingssal 123 Il 7, Torsdagen den 21 oktober kl.
08:30-15:55

Ledamöter

Roger Ekeroos (M), Ordförande
Camilla Johansson (C), 1 :e vice ordförande §§ 140-160
Anibal Rojas Jorquera (KD), 2:e vice ordförande
Niklas Moe (M)
Sonny Persson (S)
Veronica Vendel (S)
Hampus Marcusson (S) deltar på distans§§ 137-141
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Krzysztof Swiniarski (SD) deltar på distans
Martin Pettersson (SD) deltar på distans
Bjarne Rehnberg (UP) deltar på distans
Majvor Abdon (UP)

Tjänstgörande ersättare

Pierre Markström (C) ersätter Camilla Johansson (C) §§ 137-139
Karin Engdahl (S) ersätter Hampus Marcusson (S) §§ 142-143, §§ 145160 ej § 144 p.g.a. jäv
Pierre Markström (C) ersätter Hampus Marcusson (S) § 144
Carl-Gustav Gustafsson (L) deltar på distans ersätter Claes Dahlgren (L)

Ersättare

Ingela Ruthner (M) deltar på distans
Pierre Markström (C) §§ 140-160
Karin Engdahl §§ 137-141
Vivian Fräknefjord (MP) deltar på distans

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Niklas Moe (M)
Stadshuset 2021-10-27

Underskrift sekreterare
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Underskrift ordförande

Underskrift justerande
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Niklas Moe

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
Sammanträde
Förvaras hos
Anslaget sätts upp
Anslaget tas ner
Underskrift

Barn och utbildningsnämnden 2021-10-21
Barn och utbildningsförvaltningen
2021-10-27
2021-11-18

Justerandes signatur
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Stefan Eliasson (SD) deltar på distans
Caroline Henriksson (UP) deltar på distans
Övriga

Justerandes signatur

Förvaltningschef Staffan Lindroos
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson
Controller Thomas Davidsson § § 13 7-13 8
Planeringschef Anna Kern
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson § § 13 9-141
Planarkitekt samhällsbyggnadsförvaltningen Joel Thölix § 141
Processledare samhällsbyggnadsförvaltningen Cecilia Friberg § 141
Lokalplanerare Tony Andersson§ 141
Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg deltar på distans §§ 142-146,
§ 149
Ekonomichef Bengt Adolfsson § 14 7
Utvecklare Vuxenutbildningen Madeleine Hansson§ 148
Medicinskt ledningsansvarig Elevhälsan Susann Magnusson § 149
Verksamhetschefförskola Lena-Maria Vinberg§§ 149-150
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson deltar på distans§ 149, §
153
Verksamhetschefvuxenutbildningen Björn Wärnberg §§ 149-150
Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren deltar på distans § 150
Rektor Norgårdenskolan 7-9 Linda Ek§ 151
Biträdande rektor Norgårdenskolan 7-9 Mikael Holm § 151
Utredare Anders Bengtsson deltar på distans § 154
Personalföreträdare Justine Särneblom deltar på distans § 13 7-146
Personalföreträdare Gunnar Hermansson deltar på distans § 13 7-146

Utdrags bestyrkande

Protokoll
Barn och utbildningsnämnden

2021-10-21

Sammanträde
Plats och tid

Barn och utbildningsnämnden
Vuxenutbildningens samlingssal 123 Il 7, torsdagen den 21 oktober kl.
15:30

Ledamöter

Roger Ekeroos (M), Ordförande
Camilla Johansson (C), 1 :e vice ordförande
Anibal Rojas Jorquera (KD), 2:e vice ordförande
Niklas Moe (M)
Sonny Persson (S)
Veronica Vendel (S)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Krzysztof Swiniarski (SD)deltar på distans
Martin Pettersson (SD) deltar på distans
Bjarne Rehnberg (UP) deltar på distans
Majvor Abdon (UP)

Tjänstgörande ersättare

Karin Engdahl (S) ersätter Hampus Marcusson (S)
Carl-Gustav Gustafsson (L) deltar på distans ersätter Claes Dahlgren (L)

Ersättare

Ingela Ruthner (M) deltar på distans
Pierre Markström (C)
Vivian Fräknefjord (MP) deltar på distans
Stefan Eliasson (SD) deltar på distans
Caroline Henriksson (UP) deltar på distans

Övriga

Förvaltningschef Staffan Lindroos
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Niklas Moe (M)
Vuxenutbildningen, Il 7 2021-10-21

Underskrift sekreterare
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Niklas Moe
BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande
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Planeringschef Anna Kern
Utredare Anders Bengtsson

J usterandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Dnr BUN 295540

§ 137

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 onsdagen den 27 oktober 2021
Beslut

Barn och utbildningsnämndens beslutar
att

välja Niklas Moe (M) till justerande samt

att justering

äger rum onsdagen den 27 oktober 2021
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§ 138

Dnr BUN 2021/00022

Information om förslag till anslagsbindningsnivåer 2021
Sammanfattning

Controller Thomas Davidsson information om tidplanen för budgetprocessen och om
den ekonomiska planen för barn och utbildningsnämnden 2022-2024 samt om nämndens satsningar och prioriterade områden i budget 2022.
Information lämnas om volymutvecklingen inom kommunal pedagogisk omsorg och
påpekar att ett ställningstagande från nämnden behövs i frågan. Controller informerar
vidare om budgetpropositionen och om SKR analys av hur den påverkar nämndens
statsbidrag. Beslut fattas av Riksdagen den 24 november.
Controller informerar om befolkningsprognosen och barn och utbildningsnämnden
diskuterar orsaker till den minskande prognosen. Information lämnas vidare om ökande
volymer inom grundsärskolan.
Thomas Davidsson informerar om anslagsbindningsnivåerna 2022, om volymjusteringar, kvalitetsförändringar, både generella och specifika samt om löneökningen
för 2022 och tillskottsbelopp för 2021 till vissa fristående verksamheter på grund av
löneökningen.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar ökade resurser till gymnasieskolan.
Martin Pettersson (SD) kommenterar att den minskade befolkningsprognosen kan vara
en effekt av pandemin och anser det viktigt att nämnden inte fattar förhastade beslut i
frågan. Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar att nämnden kommer få en uppdaterad lokalförsörjningsplan på nästa nämndsammanträde. Controller tillägger att
nämnden har lokaler som behöver bytas ut.
Controller informerar avslutningsvis om förändringar inom resursfördelningen och om
SWOT-analys för barn och utbildningsnämnden.
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna

usterandes signatur
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§ 139

Dnr BUN 307497

Information om Arbetsmiljörapport oktober 2021
Sammanfattning

Verksamhetsstrateg Anna Jonsson informerar att arbetsmiljörapporten är gjord i en ny
rapportmall och om de rubriker som är gemensamma för alla nämnder samt att tillbud
och skador ligger som en bilaga till nämndens rapport. Perioden avser juni 2020 till juni
2021.
Information lämnas om personalnyckeltal, om förskolans kommentar gällande
handlingsplan och uppföljning för risker som skjutits uppåt i organisationen och som
verksamheten inte kan hantera själv. Information lämnas om ett ärende gällande begäran
om åtgärd och skyddstopp på gymnasiet samt om inspektion av Arbetsmiljöverket inom
förskolan och grundskolan.
Verksamhetsstrateg informerar om antalet anmälda tillbud och skador per verksamhet
för barn och medarbetare, om de främsta orsakerna samt om varför verksamheterna tror
att de har ökat under de senaste åren.
Barn och utbildningsnämnden frågar om rutin vid skada på APL samt om skador på
idrotten tas med i statistiken. Verksamhetsstrateg informerar om gymnasieskolans
kontakt med APL-platser samt att tillbud och skador på idrotts- och hemkunskapslektioner anmäls och registreras.
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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Dnr BUN 2021 /00026

§ 140

Arbetsmiljörapport oktober 2021
Sammanfattning

Enligt Uddevalla kommuns SAM-kalender för det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
förvaltningarna lämna arbetsmiljörapport i oktober till respektive nämnd. Bilagda
arbetsmiljörapport omfattar alla verksamheter inom barn och utbildningsförvaltningen.
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-06
Arbetsmiljörapport oktober 2021 för Barn och utbildningsnämndens verksamheter med
bilaga 1 Tillbud och skador okt 2021 barn och utbildningsnämndens verksamheter
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
godkänna Arbetsmiljörapport oktober 2021 för Barn och utbildningsnämndens
verksamheter
att

q[~

signatur
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§ 141

Dnr BUN 2021 /00818

Information lokalfrågor
Sammanfattning

•

Information från planarkitekt
Planarkitekt samhällsbyggnadsförvaltningen Joel Thölix presenterar sig för barn
och utbildningsnämnden och informerar att projektet Unneröd förskola är
pausat. Lokalplanerare Tony Andersson informerar att projektet avser
Skogslyckans förskola.
Planarkitekt informerar om detaljplanen för skola Skäret, om yttranden som
inkommit och tidplanen för granskning och fastställande av planen. Information
lämnas om problem som framkommit och om risk för överklaganden.
Planarkitekt informerar om ny förskola Dalaberg 1: 1 vars detaljplan antogs av
Samhällsbyggnadsnämnden i oktober samt om detaljplanen för Skarsjövallen
där det finns plats för skola och förskola.

•

Uppdatering av nya skolstrukturen
Informationspunkten flyttas till nästa nämndsammanträde.

•

Lokalprogram Ljungskileskolan
Processledare samhällsbyggnadsförvaltningen Cecilia Friberg visar skisser och
informerar om nya Ljungskileskolan F-6, östra skolan, våning 1-3 och exteriört
samt nya Ljungskileskolan 7-9, västra skolan plan 1-3 och exteriört.
Processledare informerar om skisser på idrottshallen och svarar på fråga om
parkeringar och hur elever kan transportera sig säkert mellan lektionssalar,
idrott, matsal, bibliotek och elevhälsa.
Martin Pettersson (SD) frågar om kommentarer som inkommit från personal på
Ljungskileskolan. Processledare informerar om kommentarerna och vilka som
har kunnat tillgodoses. Planeringschef Anna Kern informerar om den fackliga
samverkan och om planen att skolan ska kunna användas för flera syften samt att
den utgår från nämndens antagna funktionsprogram.
Martin Pettersson (SD) och Kerstin Joelsson-Wallsby (V) påpekar vikten av att
personalens synpunkter beaktas och att arbetsplatsen så långt som möjligt
behåller sin attraktivitet.
Barn och utbildningsnämnden lämnar synpunkter gällande risken för tillbud i
trappor och trånga kapprum. Processledare informerar om antalet entreer till
hemvisterna.
Information lämnas om solceller och om skolans uppvärmning.

~IV
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Forts§ 141
•

Evakueringsplan Ljungskileskolan
Processledare informerar om behovet av en evakueringsplan för eleverna på
Ljungskileskolan samt om de två förslag som har tagits fram. Information
lämnas om möjligheterna, problemen och vad som krävs för de olika
alternativen samt om alternativens tidplaner. Barn och utbildningsnämnden
behöver ta beslut i frågan.
Camilla Johansson (C) föreslår att ett nämndsammanträde hålls på Ljungskile
folkhögskola så nämnden kan titta på aktuellt område.
Planeringschef Anna Kern informerar om hur de två evakueringsalternativen
påverkar tidplanen för bygget och elever samt personal på skolan.
Processledare framför att projektet är på väg in i fasen för avtalsskrivande.
Planeringschef tillägger att projektet nya Ljungskileskolan är en stående fråga på
FSG samt att det finns en teamsgrupp där information om projektet läggs ut och
där det finns möjlighet att lämna synpunkter.

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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§ 142

Dnr BUN 2021 /00670

Remiss från Utbildningsdepartementet U2021/03373- Nationellt
professionsprogram för rektorer lärare och förskolelärare
Sammanfattning

Uddevalla kommun har utsetts till en av remissinstanserna vad gäller Utbildningsdepartementets förslag till nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare.
I promemorian föreslås åtgärder i syfte att stärka skolprofessionerna, höja kvaliteten på
utbildningen och öka skolprofessionernas attraktionskraft. Programmet föreslås bestå av
två delar: en nationell struktur för kompetensutveckling för rektorer, lärare och förskollärare samt ett nationellt meriteringssystem för legitimerade lärare respektive förskollärare.
Statens skolverk föreslås vara den myndighet som har det övergripande ansvaret för
professionsprogrammet.
Remissvar har sammanställts.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-21
Remiss från Utbildningsdepartementet - 02021/03373 - Nationellt professionsprogram
för rektorer, lärare och förskollärare
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att som svar på remissen Nationellt professionsprogram för rektorer, lärare och förskol-

lärare översända förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-21
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§ 143

Dnr BUN 2021/00023

Delårsrapport augusti 2021 Barn och utbildningsnämnden
Sammanfattning

Förvaltningen har upprättat delårsrapport per augusti 2021 för Barn och utbildningsnämndens verksamheter avseende uppföljning och prognos av ekonomiska och
verksamhetsmässiga resultat. Delårsrapporten innehåller en uppföljning av strategier,
uppdrag och mått i nämndens styrkort för andra delåret.
Beslutsunderlag

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-09-23
Delårsrapport augusti 2021 Barn och utbildningsnämnden
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att godkänna upprättad delårsrapport augusti 2021.
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§ 144

Dnr BUN 2020/01094

Åtgärdsplan mot buller vid Skansens förskola och Fyrens
pedagogiska verksamhet, Pipfabriken 4
Sammanfattning

Skansens förskola och Fyrens verksamhet för barn med behov av omsorg på obekväma
arbetstider, bedrivs med förskolegård intill grannfastigheter. Utifrån den anmälan om
olägenhet på grund av buller som gjorts av fastighetsägare grannar med Skansens
förskola/Fyrens verksamhet, skall verksamheten inkomma med åtgärdsplan.
För att främja "närboendes möjlighet till vila och återhämtning" föreslås att Fyrens
verksamhet placeras på annan enhet. Inga störande ljud förekommer då när förskolan är
stängd, alltså kväll, natt och helg.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-27
Barnkonsekvensanalys daterad 2021-09-27
Yrkanden

Ordförande Roger Ekeroos (M) för Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och
Socialdemokraternas ledamöter: Tilläggsattsats "att beslutet gäller under förutsättning
att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Barn och utbildningsnämndens åtgärdsplan"
Sonny Persson (S) för Centerpartiets, Moderaternas, Liberalernas och
Socialdemokraternas ledamöter: Bifall till förslaget i handlingarna samt till Roger
Ekeroos (M) med fleras tilläggsattsats.
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna med Roger Ekeroos (M) med
fleras tilläggsattsats och finner barn och utbildningsnämnden bifalla förslaget i
handlingarna med tilläggsatssats.
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att ge Förvaltningen i uppdrag att flytta Fyrens verksamhet från Skansens förskola.
att beslutet gäller under förutsättning att Samhällsbyggnadsnämnden godkänner Barn
och utbildningsnämndens åtgärdsplan
Jäv

Karin Engdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningar och beslut i ärendet.
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§ 145

Dnr BUN 2021 /00756

Inrättande av skolenhet vid Herrestadsskolan från och med
läsåret 2022-2023
Sammanfattning

Herrestadsskolan upphörde som skolenhet inför läsåret 2020/2021 då eleverna flyttades
till den nybyggda Källdalsskolan. Arbete har pågått kring en ny skolstruktur och i samband med detta har kommande behov av lokaler setts över och redogjorts för i den
senaste beslutade lokalförsörjningsplanen. Det har då konstaterats att Herrestadsskolans
lokaler behöver nyttjas för att täcka det kommande lokalbehov som finns. Lokalerna
genomgår därför en omfattande renovering i syfte att de återigen kan användas till en
skolenhet för ca 325 elever.
Inflyttning kan ske 1 augusti 2022. Vilka elever som kommer att anvisas Herrestadsskolan hanteras enligt gällande rutiner.
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltnings tjänsteskrivelse 2021-09-08
Lokalförsörjningsplan Barn och utbildningsförvaltningen 2021-2031 201117
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att från och med läsåret 2022/2023 inrätta enheten F-6 vid Herrestadsskolan

Justerandes signatur
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§ 146

Dnr BUN 2021 /00805

Upphörande av skolenhet F-6 vid Norgårdenskolan från och
med läsåret 2022/2023
Sammanfattning

Arbete har pågått kring en ny skolstruktur och i samband med detta har kommande
behov av lokaler setts över och redogjorts för i den senaste beslutade lokalförsörjningsplanen. Förvaltningen står inför både permanenta och tillfälliga lösningar för att täcka
de lokalbehov som uppstår och organisatoriskt och logistiskt genomföra de lokalförändringar som planerats.
Norgårdenskolan är indelad i en F-6 enhet och en 7-9 enhet. De lokaler som F-6
använder är inte fullt ändamålsenliga. Det finns tillgängliga lokaler inom förvaltningen
som är bättre lämpade att bedriva undervisning i. F-6 enheten vid Norgårdenskolan kan
därför upphöra och eleverna erbjudas plats vid annan skolenhet.
Separat arbete pågår kring behov av nyttjandet av de lokaler som lämnas vid Norgårdenskolan.
Upphörande av enheten kan ske inför läsåret 2022/2023.
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltnings tjänsteskrivelse 2021-09-30
Lokalförsörjningsplan Barn och utbildningsförvaltningen 2021-2031 201117
Barnkonsekvensanalys Upphörande av skolenhet F-6 vid Nordgårdenskolan samt
uppstart av skolenhet F-6 på Herrestadsskolan
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att från och med läsåret 2022/2023 upphör enheten F-6 vid Norgårdenskolan
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§ 147

Dnr BUN 2021 /00817

Information om Budgetmässiga principer för Hemsöprojekten
Sammanfattning

Ekonomichef Bengt Adolfsson informerar om god redovisningssed, om hur kommunen
redovisar försäljning och hyra av fastighet med Kreatörens förskola som exempel som
nu säljs till och hyrs av Hemsö på 20 år. Information lämnas om hur försäljningen
påverkar kommunens internhyra samt funktionshyra samt om gränsdragningslistan och
att en justering av kommunbidraget 2022 till barn och utbildningsnämnden kommer att
föreslås på grund av att internhyran för förskolan höjs.
Ekonomichefen informerar om samhällsbyggnadsnämndens kostnad för Kreatörens
förskolas lokaler, vad de enligt kommunens regler för internhyra fakturerar barn och
utbildning och hur mycket internhyran ökar.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar hur detta påverkar de fristående förskolorna.
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§ 148

Dnr BUN 2020/01176

Information om uppföljning av utbildningsverksamhet som
utförs av privata utförare efter upphandling
Sammanfattning

Utvecklare Vuxenutbildningen Madeleine Hansson informerar om vuxenutbildningens
avtal med privata utförare under 2021. Information lämnas vidare om YH-utbildningar
där konsulter används, om avtal med LifeSize Cloud, om avtal gällande grundläggande
och gymnasiala allmänna kurser samt yrkesförarutbildningarna
Utvecklare informerar vidare om de utvecklingsområden som de ser samt att alla avtal
uppfyller samtliga krav.
Information lämnas vidare om framtida upphandlingar samt att de allra flesta
upphandlade konsulterna är placerade inom västra Götalandsregionen.
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-19 Plan för uppföljning av
utbildningsverksamhet som utförs av privata utförare efter upphandling
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§ 149

Dnr BUN 2021/00013

Information om status Covid-19 samt vaccinering av 12-15
åringar
Sammanfattning

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om kommundirektörens beslut att avsluta
distansarbetet från och med den 1 november och vikten av en kommunövergripande
policy över möjligheten till distansarbete efter den 1 november så det sköts på liknande
sätt inom alla förvaltningar.
Medicinsk ledningsansvarig (MLA), elevhälsan Susann Magnusson informerar att
vaccineringen på gymnasiet är klar efter att ca 1000 elever har vaccinerats. Information
lämnas vidare att vaccinering av barn från 12 år är godkänd från och med den 11
oktober, att vaccinationen utförs av vårdcentraler i skolornas lokaler. MLA informerar
om andelen inkomna samtyckesblanketter samt om smittläget på skolorna och om
gurgeltesterna som används vid smittspårning.
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om smittläget inom förskolan, att det är stor frånvaro bland barn och personal som beror på vanlig influensa,
förkylning och RS-viruset. Verksamhetschef informerar om förskolans succesiva återgång och att enheterna avgör om lämning och hämtning ska fortsätta att ske utomhus.
Verksamhetschef grundskola Ola Sundberg informerar att det har varit mycket fokus på
vaccinationen i de äldre åldrarna, att några klasser har haft distansundervisning under
några dagar på grund av enstaka elever med konstaterad Covid-19 samt att kommunikationen mellan MLA Susann Magnusson och smittskyddet har fungerat bra. Information
lämnas även om att det pågår en återgång till platsförlagt arbete på Grundskolekontoret.
Verksamhetschef gymnasieskolan Stefan Einarsson informerar att vaccineringen av
gymnasieleverna har fått önskad effekt och att inga nya konstaterade fall har
rapporterats efter den 13 oktober. Gymnasieskolan har återgått till ett normalt arbete
sedan en tid vilket fungerar bra.
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar att det inte har
rapporterats några nya konstaterade fall på över två veckor. Information lämnas om det
andra vaccinationstillfället i vuxenutbildningens lokaler och om skolans
förhållningsregler för ovaccinerade elever.
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
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§ 150

Dnr BUN 2021 /00819

Information om Barn och utbildningsnämndens uppdrag
avseende språkplan (Integration 2030)
Sammanfattning

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg och verksamhetschef vuxenutbildningen
Björn Wärnberg informerar om Barn och utbildningsnämndens uppdrag från resultatdialog i september 2020 att ta fram en språkplan som ska innehålla språkinsatser med
svenska som huvudspår.
Information lämnas om planens innehåll, om verksamhetsformernas olika definitioner,
om exempel på forskare och myndigheter som den vetenskapliga grunden baseras på,
om gemensamma grundbegrepp samt om digitalisering för språkutveckling.
Verksamhetscheferna informerar vidare om planerade verksamhetsövergripande
insatser, verksamhetsspecifik kompetensutveckling samt om tidplanen för kompetensutvecklingen.
Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar om hur planen kopplas till projekt med
Skolverket avseende verksamhetsutveckling för barn och elever som är nyanlända eller
har annat modersmål än svenska och om vilka behov som har framkommit.
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att

lägga informationen till handlingarna
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§ 151

Dnr BUN 307498

Information om 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 vårterminen 2021
Sammanfattning

Rektor Linda Ek och biträdande rektor Mikael Holm Norgårdenskolan 7-9 informerar
om två Skolinspektionsärenden som gått vidare till Diskrimineringsombudsmannen och
som skolan har besvarat. Information lämnas om hur skolan har förändrat sitt arbete
med värderingar, värdegrund och plan mot kränkande behandling samt hur de arbetar
med ramar, regler och förhållningssätt för att bygga en tolerant kultur "alla är lika
olika".
Information lämnas även om att det har satts upp övervakningskameror på skolan och
hur situationen är på skolan idag.
Rektor framför att rektorsgruppen behöver stärkas i att använda alla tillgängliga
verktyg.
Karin Engdahl (S) ställer fråga gällande antalet startade brandlarm. Biträdande rektor
informerar om skolans arbete med detta.
Information lämnas om hur skolans specialpedagoger arbetar.
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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§ 152

Dnr BUN 2021/00792

Uppföljning -Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner
sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barnoch elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - vårterminen
2021
Sammanfattning

I 6 kap skollagen och i diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ändamål 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 genom 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 vårterminen 2021 som följs upp och analyseras.
Även terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen (DO) och Barn- och elevombudet (BEO) redovisas.
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-22
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 vårterminen 2021
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§ 153

Dnr BUN 2021 /00014

Information - Förvaltningschef 2021-10-21
Sammanfattning

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om svaren på Veronica Vendel (S) frågor
gällande arbetet med elever med NPF-diagnos.
1. Fungerar inte hjälpen under ordinarie tid fullt ut, eftersom vi behöver erbjuda
lovstudier?
Det finns resursmässiga och lokalmässiga begränsningar samt organisatoriska
svårigheter som gör att det fungerar på olika sätt i olika skolor. Förvaltningschef
framför att lovskolor ska ses som en extra resurs för att kunna tillgodose elevens
rätt till en likvärdig skola.
2. Är det obligatoriskt att alla lärare i Uddevalla kommun utbildas och har
tillräckligt med kunskap i bemötande och pedagogik för barn och ungdomar med
NPF-diagnoser?
Det är inte obligatoriskt med en sammanhållen utbildning för alla lärare utan
vissa insatser har gjorts punktvis. Detta är ett möjligt förbättringsområde inom
förvaltningen.
3. Har elevhälsan tillräckligt med personal och kunskap för att hjälpa och stödja
våra elever med NPF diagnoser?
Bedömning från enhetscheferna inom elevhälsa är att kunskapen generellt sett är
god och att det pågar fördjupande kompetenshöjande insatser då det är ett
prioriterat målområde 2021.
4. Vilket ansvar kan vi ta för att leva upp till barnkonventionen och följa lagen om
alla barns rätt till utbildning?
Elever i behov av stöd är ett prioriterat område för förvaltningsledningens arbete
mot ökad kvalitet och måluppfyllelse. Stora medel investeras årligen men
återspeglar inte förväntad effekt och resultat varför förvaltningens arbetssätt och
organisering behöver ses över, vilket är ett omfattande och långsiktigt arbete.
Vivian Fräknefjord (MP) informerar om arbetet inom NIKE. Camilla Johansson (C)
informerar om nämndens beslut om att satsa extra resurser på elever i behov av särskilt
stöd. Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om hur gymnasiet
arbetar med frågan.
Besluts underlag

Frågor från ledamot Veronica Vendel (S) gällande arbetet med elever med NPF-diagnos
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
a~ga informationen till handlingarna.
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§ 154

Dnr BUN 2021 /00028

Information om aktuella inspektionsärenden 2021-10-21
Sammanfattning

Utredare Anders Bengtsson informerar om Skolinspektionsärende som nämnden ska
svara på i november, samt att yttrande har skickat in till Diskrimineringsombudsmannen
i grundskoleärende.
Information lämnas vidare om Skolinspektionens kvalitetsgranskningar gällande det
kommunala aktivitetsansvaret samt rektors arbete med läraravlastande tjänster i årskurs
7-9.
Vidare informerar utredare om två förvaltningsrättsdomar gällande beslut om
tilläggsbelopp, om inkommen överklagan av tilläggsbelopp samt om beslut från
Skolinspektionen avseende Hällebergsskolans ansökan om godkännande som
huvudman för förskoleklass och grundskola Hällebergsskolan AB
Beslutsunderlag

Lista över inspektionsärenden
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
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§ 155

Dnr BUN 2021 /00012

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-10-21
Sammanfattning

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-09-102021-10-08
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen

~dit

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande

Protokoll
Barn och utbildningsnämnden

2021-10-21

§ 156

Dnr BUN 2021/00002

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-10-21
Sammanfattning

Genom förteckning daterad 2021-10-08 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
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§ 157

Dnr BUN 2021/00031

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt 2021-10-21
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 förteckningar uttagna ur systemet ProReN ata 2021-09-13, 2021-09-20, 202109-27 och 2021-10-04 anmäls av rektor gjorda anmälningar om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling.
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
Protokollsanteckning

Martin Pettersson (SD) reagerar över anmälningar från en grundskola med hänvisning
till heder och sharia och inväntar analys av kränkningarna som anmäls till dagens
sammanträde.
Niklas Moe (M) frågar om hot och droger i skolan polisanmäls. Förvaltningschef menar
att det finns ett rutindokument avseende polisanmälan av elever och att förvaltningen
arbetar med att det ska hanteras likvärdigt av rektorerna.
Stefan Eliasson (SD) frågar om huvudmannen har anmälningsplikt. Planeringschef
Anna Kern framför att huvudmannen har anmälningsplikt till socialtjänsten men inte till
polisen.
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) påtalar vikten av att använda konsekvenstrappan och att
konsekvenser sätts in tidigt.
Förvaltningschef och barn och utbildningsnämnden diskuterar vilket förhållningsätt som
förvaltningen kan använda och att detta behöver diskuteras i förvaltningens
ledningsgrupp.
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§ 158

Dnr BUN 2021/00070

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola
2021-10-21
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.
Under perioden 2021-09-12 - 2021-10-08 har inga anmälningar om långvarig eller
upprepad frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola rapporterats till barn
och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-08
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen
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§ 159

Dnr BUN 2021/00015

Information - Ordförande 2021-10-21
Sammanfattning
Ingen information lämnas.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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§ 160

Dnr BUN 266962

Övriga frågor
Inga övriga frågor lämnas.
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Omedelbar justering

§ 161

Dnr BUN 2021 /00147

Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm avseende
överklagan av Skolinspektionens beslut att bevilja Nordic
lnternational School AB rätt till kommunbidrag
Sammanfattning
Den 10 september 2021 meddelade Skolinspektionen beslut att godkänna ansökan från
Nordic International School AB (NIS) att etablera en grundskola i Uddevalla kommun.
Beslutet innebär att huvudmannen ges rätt till kommunalt bidrag enligt gällande
regelverk.
Beslutet kunde överklagas till förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från det
att beslutet meddelades Uddevalla kommun.
Barn och utbildningsnämnden beslöt 210923 att överklaga Skolinspektionens beslut.
Beslutet om överklaganfattades utifrån följande:
Barn- och Utbildningsnämnden har i sitt yttrande till Skolinspektionen anfört att en
etablering skulle ge långtgående negativa konsekvenser. Särskilt påpekades risken för
att behöva lägga ner en eller flera grundskolor, effekten på den beslutade
omorganisationen i grundskolan samt risken att en etablering skulle öka segregationen
och därmed bidra till negativa effekter på likvärdigheten. Bedömningen har också gjorts
mot bakgrund av en sviktande befolkningsprognos under perioden med följande
konsekvenser:
-

Ökad studiesegregation i den totala skolstrukturen i Uddevalla kommun med
sänkt kvalitet och måluppfyllelse i delar av den kommunala grundskolan
Negativ påverkan på förvaltningens organisation med kostnadsökningar som
följd
Negativ påverkan på trygghet och studiero i delar av den kommunala
grundskolan
På sikt betydande risk för skolnedläggning av kommunala skolor med stora
merkostnader som följd

Barn och utbildningsnämndens yttrande var omfattande enligt de riktlinjer som
Skolinspektionen anger för kommuner och belyste en etablering ur olika aspekter.
Skolinspektionens beslut att bevilja ansökan från NIS är mycket kortfattat och består
endast av följande text: "Skolinspektionen bedömer emellertid att de invändningar mot
en etablering som framförts inte är av den karaktären att ansökan ska avslås. Vid bedömningen av om utbildningen innebär påtagliga negativa följder har Skolinspektionen
tagit hänsyn till antalet elever i kommunen, den prognosticerade befolkningsprognosen
samt uppgifter i kommunens yttrande. Skolinspektionens samlade bedömning blir
Utdrags bestyrkande
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Forts § 161
därmed att en etablering av den sökta utbildningen inte innebär sådana påtagliga
negativa följder på lång sikt att ansökan ska avslås."
Förvaltningen menar att det yttrande som gjordes av nämnden över ansökan uppfyller
alla grundkriterier för ett avslag. I tillägg menar förvaltningen att Skolinspektionens
beslut inte är utvecklat avseende detaljer som grund för beslutet, vilket då innebär att
transparensen är mycket låg.
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-18
Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål 28847-21
Yrkanden

Majvor Abdon (UP) för Uddevallapartiets ledamöter: Avslag på förslaget i handlingarna
Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas, Moderaternas och Centerpartiets
ledamöter: Bifall till förslaget i handlingarna
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på Majvor Abdons (UP) m.fl. avslagsyrkande mot Sonny
Perssons (S) m.fl. bifallsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden bifaller
förslaget i handlingarna.
Deltar ej i beslutet

Martin Pettersson (SO) meddelar att Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att
delta i beslutet
Anibal Rojas Jorquera (KO) avstår från att delta i beslutet
Carl-Gustav Gustafsson (L) avstår från att delta i beslutet
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att översända Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm i mål 28847-21 avseende
Uddevalla kommuns överklagan av Skolinspektionens beslut angående etablering av
Nordic International School AB i Uddevalla kommun.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad
Protokollsanteckning

Martin Pettersson (SO) lämnar för Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas
ledamöter följande protokollsanteckning:
"Då beslut om överklagan av Skolinspektionens prövats separat i barn- och
utbildningsnämnden vid tidigare tillfälle väljer vi att avstå medverkan i frågan om
överklagandets utformning. I sak vidhåller Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna
~.1-andes signatur
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Forts§ 161
uppfattningen att etableringen inte innebär några påtagliga negativa konsekvenser för
den kommunala verksamheten. Ställt i relation till etableringsrätten delar vi
Skolinspektionens bedömning och ser därför ingen anledning att överklaga
Skolinspektionens beslut."

Vid protokollet

Pernilla Gustafsson
Nä

Roger Ekeroos (M)
Ordförande

Justerandes signatur

Niklas Moe (M)
Justerande
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