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Sammanträde 
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Barn och utbildningsnämnden 
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Roger Ekeroos (M), Ordförande 
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Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) Deltar på distans 
Pierre Markström (C) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) Deltar på distans 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) Deltar på distans ersätter Claes Dahlgren (L) 
Majvor Abdon (UP) Deltar på distans ersätter Bjarne Rehnberg (UP) 

Ingela Ruthner (M) Deltar på distans 
Catarina Brorsson (S) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Vivian Fräknefjord (MP) Deltar på distans 
Stefan Eliasson (SD) 

Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson § 60 pkt 1, 3-4 § § 61- 77 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 
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Stadshuset 2020-04-28 
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BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
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Barn och utbildningsförvaltningen 
2020-04-28 
2020-05-20 
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Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Verksamhetschef Förskola Lena-Maria Vinberg§ 58, § 59 pkt 1-5 
Verksamhetschef Grundskola Peter Madsen § 58, § 59 pkt 1-5 
Verksamhetschef Gymnasieskola Stefan Einarsson § 58, § 59 pkt 1-5 
VerksamhethetschefVuxenutbildningen Ulf Larsson§ 58, § 59 pkt 1-6, 
§§ 76-77 
Susann Magnusson§ 58, § 59 pkt 1-3 
Planeringsstrateg Anna Kem § 59 § 6, §§ 60-77 
Lokalplanerare Tony Andersson§ 60 § 2 
Enhetschef samhällsbyggnadsförvaltningen Martin Hellström § 60 pkt 2 
Administrativ chef Vuxenutbildningen Stefan Delin §§ 58-59 
Rektor Vuxenutbildningen Anneli Gustafsson§§ 58-59 
Rektor Vuxenutbildningen Annette Birgersdotter Eriksson§§ 58-59 
Rektor Vuxenutbildningen Mia Terry §§ 58-59 
Rektor Vuxenutbildningen Lena Jannesson Hagman §§ 58-59 
Utvecklare Vuxenutbildningen Madeleine Hansson§§ 58-59 
Enhetschef Vuxenutbildningen Kristina Danielski §§ 58-59 
Medborgarförslagställare Lotta Gergils Aston § 62 
Personalföreträdare Monica Torstensson§§ 58-59 
Personalföreträdare Eva Carlsson§§ 58-59 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 58 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 
Krzysztof Swiniarski (SD). Beräknad tid för justering är tisdagen den 28 april 2020 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Krzysztof Swiniarski (SD) till justerande samt 

att justering äger rum tisdagen den 28 april 2020 

U tdragsbestyrkande 
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2020-04-23 

§ 59 Dnr BUN 2020/00013 

Information till nämnd 2020-04-23 

1. Övergripande information om läget gällande Covid -19 
Förvaltningschef Staffan Lindroos visar kommunledningens arbetsmaterial 
gällande operativ och strategisk inriktning i arbetet mot coronaviruset Covid -19 
samt informerar om läget avseende frivillig tjänstgöring och för socialtjänstens 
bemanning per 21 april. 

Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Susann Magnusson ger en läges 
beskrivning ur ett elevhälsoperspektiv. Vid en avstämning före påsklovet hade 
elevernas frånvaro minskat. Elevhälsan möter en del oro och frågor samt fram 
håller vikten av att elever och personal fortsatt är hemma vid minsta 
förkylningssymtom. Magnusson informerar om elevhälsans arbete. 

2. Förskolans information om läget gällande Covid -19 
V erksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om känslan i rektors 
gruppen, om frånvaron bland barn och personal samt om informationen som går 
ut till vårdnadshavare gällande till exempel anmälan om frånvaro och 
konsekvens vid längre frånvaro än två månader. Vinberg informerar vidare om 
de rutiner, försiktighetsåtgärder och planer som förskolan arbetar efter. 

3. Grundskolans information om läget gällande Covid -19 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar att många vårdnads 
havare fortfarande är oroliga, att grundskolan har löpande avstämning med 
socialtjänsten, både på grupp- och individnivå, framförallt inför eventuell skol 
stängning samt att grundskolan har gemensamma rutiner som uppdateras utefter 
att läget ändras. Madsen informerar vidare om grundskolans rutiner för den 
interna och externa kommunikationen, om frånvaron i grundskolan och grund 
särskolan bland elever och personal samt om konsekvenserna av personalens 
sjukfrånvaro. 

Cecilia Sandberg (S) undrar hur grundskolan ställer sig till skolavslutningen för 
elever i åk 9. Madsen menar att grundskolan arbetar med frågan och planerar ha 
ett beslut färdigt den 8 maj. 

Anibal Rojas Jorquera (KD) ställer frågor om informationen till vårdnadshavare 
som översätts via Google translate granskas samt hur information når ut till 
vårdnadshavare som inte kan läsa. Madsen menar att modersmålslärare har tittat 
på några av de översatta texterna samt att modersmålslärare hjälper till med att 
muntligt informera vårdnadshavare som inte kan läsa. 

Ni~las oe (M) undrar om verksamheten vet hur många elever som har skickats 
hem' å grund av förkylningssymtom. Madsen menar att det är enstaka fall och 
/at Jet inte är något problem. 

-~ es signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts§ 59 

4. Gymnasieskolans information om läget gällande Covid -19 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar att gymnasieskolans 
distansundervisning fungerar bra och att huvuddelen av verksamheten fortgår. 
Yrkesutbildningarnas praktiska moment och APL är problematiska att utföra 
men efter påsk bedrivs en viss skolförlagd verksamhet i grupp om 1-3 elever för 
till exempel svetsmoment, körlektioner, truck samt elever med behov av särskilt 
stöd. Einarsson informerar vidare att gymnasieskolans IT-support är igång samt 
om gymnasieskolans kostnader i samband med distansundervisning. 

Einarsson informerar om gymnasieskolans förslag på alternativ student, att han 
ska träffa studentrepresentanter innan beslut fattas samt att han kommer ha 
samråd med de fristående gymnasieskolorna. 

Cecilia Sandberg (S) anser att förslaget är bra samt bra med dialog med 
eleverna, men även med centrumutvecklarna och centrumföreningen. 

Förvaltningschef Staffan Lindroos berömmer gymnasieskolan för snabb 
omställning till distansundervisning och informerar att studenten diskuteras i 
kommunens samordningsgrupp med kommunens säkerhetschef samt att barn 
och utbildningsnämnden har tillgång till en kommunikatör som hjälper 
förvaltningen att kommunicera information. 

Barn och utbildningsnämnden anser att gymnasieskolans förslag är bra och 
diskuterar när det är bäst att informera berörda. 

Camilla Olsson (C) menar att det är bra att diskussion förs i Kommundirektörens 
ledningsgrupp och i M6 så kommunens säkerhetschef kan stötta upp för firande 
utanför skoltid. 

5. Vuxenutbildningens information om läget gällande Covid -19 
VerksamhetschefVuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om arbetet med 
anledning av Coronaviruset. Information lämnas att Vuxenutbildningen tar in 5 
elever i taget för praktiska moment, att elever som inte har dator får låna dator 
och att studie- och yrkesvägledarna har bokat om sina möten till telefonmöten. 
Larsson informerar vidare att 99 % av personalen är i tjänst, hemifrån eller från 
skolan, att VuxExpo är inställt samt att APL-platserna rullar på förutom inom 
vård och omsorg samt buss. Larsson informerar om konsekvenser på kort och 
lång sikt samt om yrkesvux 2021, statsbidrag, medel från Y rkeshögskolan samt 
från ESF. 

Camilla Olsson (C) undrar om det går att anordna ett digitalt VuxExpo. Larsson 
framför att ~r6'arknadsför utbildningarna i till exempel butiker, tidningar, 
annons roch filmer. 

Utdrags bestyrkande 
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2020-04-23 

Forts§ 59 

Sonny Persson (S) och Roger Ekeroos (M) berömmer Vuxenutbildningen för ett 
bra arbete med distansundervisningen. 

6. Resultat från Vuxenutbildningens resultatdialog 
Verksamhetschef Vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om bakgrunden till 
informationen. 

Rektor Anneli Gustafsson visar en nulägesanalys för kunskapsresultat för SFI på 
gruppnivå, där hon tittat på antalet timmar det tar att få betyg samt jämför det 
med gruppernas resultat på nationella prov. För att höja kunskapsresultaten 
behöver insatser läggas på att skriva och att tala. Gustafsson visar en nuläges 
analys för kunskapsresultat för VVS. Eleverna får höga betyg i de praktiska 
delarna men sämre betyg i de teoretiska delarna. Information lämnas om 
identifierade problem och vilka åtgärder som har gjorts. Gustafsson visar vidare 
en nulägesanalys för kunskapsresultat för utbildningen Rengöringsservice och 
informerar om sitt resultat för denna. 

Rektor Mia Terry informerar om allmänna gymnasiekurser där de fokuserar på 
att minska avbrott. Måluppfyllelsen har ökat inom matematik vilket rektor tror 
beror på fler schemalagda lärarledda lektioner som inte är frivilliga. För att öka 
måluppfyllelsen i Engelska ser Terry att de behöver arbeta mer med hör 
förståelse. Terry informerar även om resultat för yrkesförare samt om samarbete 
med Högskolan Väst gällande digital distansutbildning för Tekniskt basår. 

Rektor Lena Jannesson Hagman informerar om rektorsområde 4 SKA-modell 
och hur hon vill utveckla den. Jannesson Hagman informerar även om SFI 
elevers totala kurstid samt att det har startats en praktikgrupp tillsammans med 
AMA och AF. Jannesson Hagmanjämför SFI elevernas kursbetyg med prov 
betyg och ser att skriva och tala är svårt, varför de har startat ett läsprojekt. 
Jannesson Hagman informerar om insatta åtgärder för högre måluppfyllelse, om 
rättningsnyckel och om måluppfyllelsen för yrkesförare godstransport som 
utökas samt hur många elever som går ut i arbete och studier efter utbildning. 

Rektor Annette Birgersdotter Eriksson informerar att det är hög måluppfyllelse 
inom vård och omsorg med integrerad svenska, huvuddelen är ute och jobbar i 
dagsläget. Vuxenutbildningen anpassar utbildningen i samverkan med 
socialtjänsten och utefter elevernas behov. 

Information lämnas om att alla YH-utbildningar nu är under en och samma 
anordnare och att Högskolecentrum Bohusläns YH-utbildningars övergång till 
Vuxenut ildningen har gått bra. 

· r ersdotter Eriksson informerar vidare om resultatuppföljningar för 
ut ildningarna E-Commerce, stödpedagog och affärsutvecklare besöksnäringen 
sa t hur Coronaviruset har påverkat utbildningarna. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 60 Dnr BUN 2020/00014 

Information - Förvaltningschef 2020-04-23 

1. Förvaltningschefen informerar 
Vuxenutbildningens ansökningar till effektiviseringsfonden 
VerksamhetschefVuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om Vuxenutbild 
ningens två ansökningar till effektiviseringsfonden gällande att öka tillgänglig 
heten till yrkesutbildningar samt genomströmning i dessa och att utöka gym 
nasiala allmänna kurser samt yrkesförare godstransport 

Martin Pettersson (SO) hoppas att ansökningarna är förankrade så de inte avslås 
i Kommunstyrelsen. 

Grundskolans struktur 
Planeringsstrateg Anna Kern ger en delrapport kring utredningen om Margrete 
gärdeskolan genom att redovisa de frågeställningar som verksamheterna har fått 
samt hur långt verksamheterna har kommit med arbetet att ta fram svar på 
frågorna. Kern informerar vidare om nästa steg i processen. 

Övergripande konsekvensanalys för budget 2021-2023 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om den övergripande 
konsekvensanalysen för budget 2021-2023. Budgetprocessen har ändrats och 
Kommunfullmäktiges budgetbeslutet är framflyttat. Information lämnas om hur 
mycket barn och utbildningsnämnden behöver effektivisera under planperioden 
och vad det får för konsekvenser. Lindroos informerar vidare om lokal 
processens kostnad för nämnden, hur statsbidragen kan påverkas av för kraftiga 
effektiviseringar och vilka nedskärningar som skulle kunna göras om man tittar 
på lagreglerad och frivillig verksamhet samt vilka konsekvenser det kan få. 

Martin Pettersson (SD) anser likt Lindroos att det behöver göras en inventering 
och en prioritering mellan lagreglerad och frivillig verksamhet och nämner att 
till exempel riktlinjerna kring modersmålsundervisningen kan skärpas 

Cecilia Sandberg (S) anser att landet och Uddevalla kommun behöver rustas 
med bra utbildningar nu när många blir arbetslösa. Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
håller med Sandberg (S) om vikten av tidiga förebyggande insatser som till 
exempel utbildning. 

Camilla Olsson (C) och Carl-Gustav Gustafsson (L) anser att även vissa 
frivilliga verksamheter är väldigt viktiga förebyggande åtgärder som kan kosta 
stora pengar senare om de tas bort. 

Utdrags bestyrkande 
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Forts. § 60 

2. Lokalfrågor 
Enhetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Martin Hellström informerar om 
kommunens samarbete med Hemsö. 

Hellström informerar om status för projekten som Hemsö driver; Förskolan 
Hälle, Nya Ljungskileskolan, Skola Skäret, Förskola Råssbyn, Rotviksbro 
(fastighetsaffär) och Forshällaskolan (fastighetsaffär). 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar gränsdragning vid beställare och 
utförare och att barn och utbildningsnämndens och förvaltningens beställar 
kompetens måste ha en hög kvalitet. Nämnden får löpande information om 
projekten. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar fram en digital plattform för att kunna 
informera allmänheten om projekten istället för fysiska möten. 

3. Inspektionsärenden 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om aktuella inspektions 
och barn- och elevombudsärenden. 

Information lämnas vidare om överklagan av nämndens tidigare beslut gällande 
återkallelse av beslut om bidrag till fristående huvudman, om huvudförhandling 
i ärende gällande Kunskapsförbundet Väst samt om domar som inkommit från 
förval tningsrätten. 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) frågar om Bengtsson tror att det kan bli fler 
skolinspektionsanmälningar om antalet elevassistenter minskar. Bengtsson tror 
att en minskning av antalet elevassistenter kan leda till fler anmälningar till 
Skolinspektionen. 

4. Barnomsorgskön presenteras digitalt 

Utdrags bestyrkande 
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§ 61 Dnr BUN 2020/00015 

Information - Ordförande 2020-04-23 

1. Ordförande informerar 
Ingen information lämnas. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 62 Dnr BUN 2019 /01324 

Medborgarförslag från Lotta Gergils Aston om 
lokalproducerade vertikalt odlade grödor 
Sammanfattning 
Det har inkommit ett medborgarförslag att använda UF företagande inom gymnasie 
skolan till att utveckla lokalt producerade odlingssystem i staden. Detta skulle ge 
produktion av grönsaker lokalt. Minska transporter samt ge ekologisk odling. 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-12-11 § 323 att överlåta till barn och 
utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

UF företagande ges som en valbar kurs inom gymnasieskolan- Entreprenörskap. Syftet 
är att ge ungdomar möjlighet att i samband med studier utveckla en ide till en produkt 
eller tjänst som kan utveckla ett företag. Utgångspunkten är elevers kreativitet och att ge 
tillfälle att omsätta de kunskaper som man tillägnar sig under utbildningen till en kreativ 
och utvecklande process. 
UF företagandet är en mycket framgångsrik verksamhet inom Uddevalla Gymnasie 
skola och de senaste åren vinns varje år nationella priser utifrån verksamheten. Nu finns 
årligen UF företag som utvecklar tjänster och produkter utifrån hållbarutveckling, ett 
tema som skall genomsyra all undervisning i gymnasieskolan. Detta kommer alltmer 
fram i UF företagens verksamhet vilket bekräftar att arbetet med att alltid ha ett håll 
barhetsperspektiv med sig i undervisningen leder till förändring av elevers värderingar 
och handlande. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08 
Medborgarförslag från Lotta Gergils Aston om lokalproducerade vertikalt odlade grödor 
Bilaga till medborgarförslag om lokalproducerade vertikalt odlade grödor 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2019-12-11 § 323 Medborgarförslag från Lotta 
Gergils Aston om lokalproducerade vertikalt odlade grödor 
Yrkande 
Camilla Olsson (C) Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att UF företagande redan idag har ett hållbarhetsperspektiv i utvecklingen av ide och 
affärsplan. Det är dock inom den kreativa processen inom ungdomars skapande som det 
skall avgöras vilken ide som skall utformas och skapa grunden för UF företaget. Det är 
själva drivkraften hos de elever som väljer att arbeta med UF. Att använda ungdomar 
inom UF till färdiga syften och verksamheter är inte möjligt. 

Utdrags bestyrkande 
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2020-04-23 

§ 63 Dnr BUN 2020/00312 

Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i 
skolorna 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit av Sofia Hagild som syftar till att inrätta ett specialteam 
för sexualundervisning i alla kommunala skolor. Förslagskribenten menar att ett sådant 
specialteam skapar högre kvalitet på sexualundervisningen, lärares tid besparas och kan 
användas till annat samt verkar som ett förebyggande arbete mot bland annat brott och 
annan utsatthet relaterad till sexuellt våld och därmed minskar psykiskt lidande på flera 
plan. 

Kommunfullmäktige beslutade 2020-02-12 § 54 att överlåta till barn och 
utbildningsnämnden besluta i ärendet. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-02-12 § 54 
Medborgarförslag om specialteam för sexualundervisning i skolorna med bilagor 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att avslå medborgarförslaget med hänvisning till att det är rektor som ansvarar för att 
undervisningen om sex- och samlevnad genomförs i olika ämnen 

U tdragsbestyrkande 
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2020-04-23 

§ 64 Dnr BUN 2020/00096 

Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av 
luciafirandet i Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
Martin Pettersson (SD) har lämnat en motion gällande upprätthållande av luciafirande i 
Uddevalla kommun. Förslaget innebär att gymnasieskolans estetprogram föreslås få i 
uppdrag av Kommunfullmäktige att svara för anordnande av lucia. Det skulle då inne 
bära att estetprogrammet ansvarar för traditionellt luciatåg. 

Kommunfullmäktige remitterade 2020-01-08 § 30 motionen till barn och 
utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-08 
Motion från Martin Pettersson (SD) om upprättandehållande av luciafirandet i 
Uddevalla kommun 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-01-08 § 30 Motion från Martin Pettersson 
(SD) om upprättandehållande av luciafirandet i Uddevalla kommun 

Yrkanden 
Martin Pettersson (SD): Ändringsyrkande "att kommunfullmäktige ger barn- och 
utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolan ansvara för att traditionen 
med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen." 

Sonny Persson (S): Bifall till Martin Pettersson (SD) ändringsyrkande. 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Petterssons (SD) 
ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
Martin Petterssons (SD) ändringsyrkande. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige 

att ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att genom gymnasieskolan ansvara för 
att traditionen med luciatåg upprätthålles som en del av utbildningen. 

Utdrags bestyrkande 
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2020-04-23 

§ 65 Dnr BUN 2019 /01168 

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. 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. 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-11-21 § 137: 
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, 
att i övrigt bereda och redovisa till barn och utbildningsnämnden ett underlag för 
eventuellt beslut samt 
att redovisningen sker senast i mars 2020 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02 
Barn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2019-11-21 
Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) - Hjälp till körkort vid APL. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att ersättning för APL (20kr) inte kan utvecklas generellt utifrån skolans verksamhet 
utan är en branschfråga endast inom byggbranschen idag och generell ersättning för del 
av körkortskostnader för övriga elever inte ingår i skolhuvudmannens 
utbildningsuppdrag. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 66 Dnr BUN 2020/00313 

Remiss från Skolinspektionen 2020:1125 Ansökan från lärande 
i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning 
av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i 
Trollhättan, i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 
Sammanfattning 
Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som 
huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i 
Trollhättan i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022. Utökningen avser 
utbildningar inom Naturvetenskapliga programmet, Samhällsvetenskapliga programmet 
samt Ekonomiprogrammet. 
Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle 
medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det 
allmänna (kommunal verksamhet). 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Ansökan från lärande i Sverige AB om godkännande som huvudman för en utökning av 
en befintlig fristående gymnasieskola vid Realgymnasiet i Trollhättan, i Trollhättans 
kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 
Yrkande 
Cecilia Sandberg (S): Bifall till förslaget i handlingarna. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 67 Dnr BUN 2020/00314 

Remiss från Skolinspektionen 2020:1033 Ansökan från Ljud 
och bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid LBS 
kreativa gymnasiet i Trollhättan, i Trollhättans kommun fr.o.m. 
läsåret 2021 /2022 
Sammanfattning 
Ljud och bildskolan i Trollhättan ansöker om en utökning av utbudet. Utökningen avser 
Teknikprogrammet med inriktning Informations- och medieteknik. Skolinspektionen 
ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga 
negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal 
verksamhet). 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-27 
Ansökan från Ljud och bildskolan LBS AB om godkännande som huvudman för en 
utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid LBS kreativa gymnasiet i 
Trollhättan, i Trollhättans kommun fr.o.m. läsåret 2021/2022 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökt program 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 68 Dnr BUN 2020/00320 

Internremiss angående Översiktsplan 2021 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter till ny 
översiktsplan för Uddevalla kommun. För att förankra planen innan den skickas ut på 
formellt samråd ska planen på internremiss till kommunens förvaltningar, bolag samt 
politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. 

Besluts underlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-03-26 
Text till Översiktsplan 2021 - Internremiss angående Översiktsplan 2021 
Följebrev - Internremiss angående Översiktsplan 2021 
Delegationsbeslut - Internremiss angående Översiktsplan 2021 

Yrkanden 
Camilla Olsson (C): Ändringsyrkande: "att se över befintliga samt ej projekterade 
cykelvägar och övrig infrastruktur till och från skolor/förskolor/idrottsplatser, för ökad 
trygghet och tillgänglighet. Att i tidigt skede för projektering av nya områden alltid 
väga in förskola och skola i planeringen så att det finns på plats redan vid inflyttning i 
området." 

Niklas Moe (M): Bifall till Camilla Olsson (C) ändringsyrkande 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Camilla Olsson (C) 
ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med 
Camilla Olsson (C) ändringsyrkande. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att lämnas följande synpunkter: att se över befintliga samt ej projekterade cykelvägar 
och övrig infrastruktur till och från skolor/förskolor/idrottsplatser, för ökad trygghet och 
tillgänglighet. Att i tidigt skede för projektering av nya områden alltid väga in förskola 
och skola i planeringen så att det finns på plats redan vid inflyttning i området. 

Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning: 
.. .i övrigt har Sverigedemokraterna som parti redan svarat på utskickad internremiss. 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 69 Dnr BUN 2020/00440 

Samhällsbyggnads samrådsremiss gällande detaljplan; del av 
Dala berg 1: 1 mfl 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för ny förskola samt kompletterande bebyggelse på fastigheten Dalaberg 1: 1. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-04-01 
Illustrationsplan - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl 
Plankarta - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl 
Planbeskrivning - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl 
Kungörelse - samrådsremiss gällande detaljplan; del av Dalaberg 1.1 mfl. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Dalaberg 
1: 1 mfl, Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-04- 
01 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 70 Dnr BUN 2020/00453 

Förändring av verksamhet 
Sammanfattning 
Flödet inom förskoleverksamhet innebär att det frigörs många platser i augusti när 6- 
åringarna börjar förskoleklass. Förskoleverksamhetens handläggare placerar under 
senvåren alla barn som önskar plats i augusti. Vanligtvis håller 1-3 avdelningar stängt 
en bra bit in på hösten, ofta fram till nyåret, då det blir fullt på enheterna efterhand. 

Söndagsvägens förskola har tillkommit med start i januari 2020 och utöver det utökar 
verksamheten med platser på Dalaberg, Skansen och Sundsstrand under hösten 2020. 

Balladens förskola, har i augusti 23 barn placerade. Att driva enheter med få barn 
innebär ekonomiska svårigheter samt negativ påverkan på organisation och kvalitet. 
Små enheter bedöms även som mindre attraktiva ur kompetensförsörjningsperspektiv. 

Förändringen som föreslås innebär att barnen på Balladen erbjuds annan placering och 
personalen erbjuds tjänst på andra enheter inom verksamheten. Förändringen ligger i 
linje med nämndens och förvaltningens ambition att effektivisera lokalerna inom 
förskolan. 

Det är fördelaktigt om Balladens förskolas lokaler fortsatt finns tillgängliga för BUN, 
för att säkra platstillgång beroende på osäkerhet gällande övriga lokalprocesser. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-07 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att de barn som har en pågående placering vid Balladens förskola placeras på andra 
enheter från och med 2020-08-03 med förtur i enlighet med gällande regelverk 

att några nya erbjudanden om placeringar vid Balladens förskola inte sker under 2020 

att förnyade beslut om verksamhet i aktuella lokaler tas utifrån kommande efterfrågan 
och övrig platstillgång 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 72 Dnr BUN 2020/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-04-23 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-04-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 73 Dnr BUN 2020/00034 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-04-23 
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 2020-04-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 74 Dnr BUN 2020/00063 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-04-23 
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 2020-04-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-14. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 75 

Övriga frågor 

Dnr BUN 266962 

Inga övriga frågor ställs. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 76 Dnr BUN 2020/00508 

Vuxenutbildningens ansökan till effektiviseringsfonden 2020 
gällande att öka tillgängligheten till yrkesutbildningar samt 
genomströmning i dessa 
Sammanfattning 
Vuxenutbildningen har ansökt om medel i syfte att få fler elever behöriga till 
yrkesutbildningar och att ge mer stöd till de som är antagna på yrkesutbildningar, vilket 
kommer leda till ökad genomströmning i utbildningarna. I dagsläget är det många 
obehöriga som söker till yrkesutbildningar. Fokus i insatsen kommer vara att göra 
elever behöriga till utbildningar. 

Ansökan gäller tre tjänster inom stöd, matematik och digitalisering och det bedöms 
kunna ge stöd till ca 180 elever. Kostnaden för genomförandet är 1 575 000 kr, baserat 
på tre heltidstjänster från april till och med december 2020. Den största möjliga nyttan 
under året beräknades till 15 573 240 kr, baserat på att 180 elever kommer att hamna i 
försörjningsstöd istället för arbete. 

Hela ansökan bifogas i detta dokument som bilaga. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att skicka Vuxenutbildningens ansöka till effektiviseringsfonden 2020 gällande att öka 
tillgängligheten till yrkesutbildningar samt genomströmning i dessa. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-04-23 

§ 77 Dnr BUN 2020/00504 

Vuxenutbildningens ansökan till effektiviseringsfonden 2020 
gällande att utöka gymnasiala allmänna kurser samt yrkes 
förare godstransport 
Sammanfattning 
Vuxenutbildningen ansöker om medel ur effektiviseringsfonden i syfte att möta 
konsekvenser av Corona, för att erbjuda utbildning och omställning för personer som 
blir arbetslösa. Regeringen presenterade 15 april 2020 risk för en arbetslöshet på 13 ,5% 
under 2020. Samtidigt har regeringen gjort stora satsningar på utbildning för vuxna, 
bland annat tas kravet på medfinansiering i yrkesvux bort under 2020 och yrkes 
högskola och högskola får kraftigt utökade platser. En satsning på vuxenutbildningen 
skulle överensstämma med regeringens intention. 

Medlem ämnas användas till gymnasiala allmänna kurser, för att personer ska kunna få 
grundläggande och särskild behörighet till yrkeshögskola och högskola. Det planeras 
även ytterligare en omgång av yrkesförare godstransport, då bristen är på förare är 
mycket stor, och yrket är en viktig del i samhället. 

Vuxenutbildningen ansöker om 4 miljoner kr för genomförandet av åtgärderna. 

Hela ansökan bifogas i detta dokument som bilaga. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-04-20. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att skicka vuxenutbildningens ansökan till effektiviseringsfonden 2020 gällande att 
utöka gymnasiala allmänna kurser samt yrkesförare godstransport 

Utdrags bestyrkande 


