
  
Utses att justera Camilla Johansson (C) 
Justeringens plats och tid Stadshuset 2021-05-26  Paragrafer §§ 68-83  
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Gustafsson 
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Roger Ekeroos 
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Camilla Johansson  
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Underskrift ………………………………………… 
 Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 

  

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden  
Plats och tid Förvaltningschefens kontor, torsdagen den 20 maj, kl.08:30-16:30 
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Camilla Johansson (C), 1:e vice ordförande 

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

Niklas Moe (M) 

Claes Dahlgren (L) 

Sonny Persson (S) 

Hampus Marcusson (S) 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 

Krzysztof Swiniarski (SD) 

Martin Pettersson (SD) 

Bjarne Rehnberg (UP) 

Majvor Abdon (UP) 

 
Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Veronica Vendel (S) 

 
Ersättare Ingela Ruthner (M) 

Pierre Markström (C) 

Carl-Gustav Gustafsson (L)  

Karin Engdahl (S) 

Vivian Fräknefjord (MP) 

Stefan Eliasson (SD) §§ 68-69, § 70 pkt 1-3 del av pkt 4 och pkt 5, §§ 

71-83 

Caroline Henriksson (UP) 

 
Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson deltar på distans  

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson deltar på distans § 68, § 69 

pkt 1-3 

Utvecklare Vuxenutbildningen Madeleine Hansson deltar på distans § 69 

pkt 3, §§ 72-77 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren deltar på distans § 69 pkt 3 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg deltar på distans § 69 pkt 

3 

Utvecklare förskola Siren Linde deltar på distans § 69 pkt 3 

Enhetschef grundskolan Charlotta Olsson deltar på distans § 69 pkt 3 

Enhetschef gymnasiet Susanne Anderberg deltar på distans § 69 pkt 3 

Rektor vuxenutbildningen Lena Jannesson Hagman deltar på distans § 69 

pkt 3 

Planeringschef Anna Kern deltar på distans § 69 pkt 3, § 70 pkt 2 

Verksamhetsstrateg grundskolan Marcus Uppström deltar på distans § 69 

pkt 3, § 70 pkt 2 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson deltar på distans § 69 pkt 3, § 

70 pkt 4  

Controller Thomas Davidsson deltar på distans § 69 pkt 4 

Sektionschef grundskolan Lisa Thörn deltar på distans § 70 pkt 4  

Rektor grundskolan Martin Svärd deltar på distans § 70 pkt 4  

Utredare grundskolan Pernilla Isaksson § 70 pkt 1 

Handläggare grundskolan Christel Bjurström § 70 pkt 1 

Administrativ enhetschef grundskolan Helena Kleveros § 70 pkt 1  

Enhetschef samhällsbyggnad Linus Theorin § 70 pkt 5 

Teamledare Samhällsbyggnad Hugo Bennhage § 70 pkt 5 

Projektledare Samhällsbyggnad Martin Nielsen § 70 pkt 5 

Lokalplanerare Tony Andersson § 70 pkt 5 

Rektor vuxenutbildningen Christina Almqvist §§ 72-77 

 

 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 Dnr BUN 295540  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 

Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är 

Camilla Johansson (C). Beräknad tid för justering är onsdagen den 26 maj 2021 

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämndens beslutar 

  

att välja Camilla Johansson (C) till justerande samt  

  

att justering äger rum onsdagen den 26 maj 2021 

  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 69 Dnr BUN 2021/00013  

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-05-20 

 

1. Justering av dagordning  

Ordförande meddelar att ärende 6, Beslut om fjärrundervisning inom de 

obligatoriska skolformerna avseende läsåret 2021/2022 utgår från dagens 

sammanträde.  

 

2. Status Covid-19 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om det övergripande läget i 

kommunen och förvaltningen samt om status inom förskoleverksamheten. Större 

frånvaro bland barn på några enheter på grund av Ramadan medan personal-

frånvaron minskar.  

  

Tillförordnad verksamhetschef grundskola Staffan Lindroos informerar om 

status inom grundskolan. Läget är mer stabilt men smitta uppstår fortfarande på 

enstaka enheter där anpassningar görs vid behov samt att det fortsatt är hög elev-

frånvaro på fritidshemmen. Lindroos informerar om grundskolans arbete med 

riskbedömningar och handlingsplaner samt om lovskola.  

 

Verksamhetschef gymnasieskolan Stefan Einarsson informerar om nuläge inom 

gymnasieskolan som har förbättrats ytterligare samt att elever i årskurs tre sedan 

den 10 maj får skolförlagd undervisning läsåret ut och att årskurs ett och två 

alternerar skolförlagd undervisning med distansundervisning. Information 

lämnas vidare om sommarskolan och betygsättningen. 

 

Utvecklare vuxenutbildningen Madeleine Hansson informerar att en tredjedel av 

eleverna inom vuxenutbildningen får skolförlagd undervisning och om vilken 

undervisning som sker på plats. Information lämnas även om antalet personal 

med symtom och med konstaterad smitta av Covid-19.  

 

3. Resultatdialog SKA  

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar om upplägget och diskussions-

frågorna för resultatdialogen. Barn och utbildningsnämnden delas in i två 

grupper och får information från och diskuterar två verksamheter var. De 

förtroendevalda diskuterar sedan informationen enskilt.  

 

När nämnd och tjänstepersoner återsamlas tar Camilla Johansson (C) upp frågan 

gällande om gymnasiesärskolan kan ingå i socialtjänstens vikariepool som 

diskuterades i gruppen med gymnasiet och vuxenutbildningen. 

 

Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren informerar om verksamhetsformernas analyser 

och behov av stöd gällande trygghet och studiero, hur verksamheterna har 

arbetat med det och vad som ska göras framöver. Linnea Lindgren informerar 

vidare om verksamhetsformernas analyser och behov av stöd gällande kunskaps-

resultat, vad som behöver göras i frågan samt vad verksamheterna gör idag.  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 69 
 

Förvaltningschef Staffan Lindroos ger en nulägesanalys över vad förvaltnings-

ledningen arbetar med, vilka utmaningar de ser samt vilka åtgärder som sker på 

gemensam nivå.  

 

Barn och utbildningsnämnden och tjänstepersoner från grundskolan diskuterar 

förebyggandet av oroligheter på raster och om rastvakter förekommer på 

grundskolorna.  

 

Ordförande tackar för informationen och för givande diskussioner. 

 

4. Delårsrapport april 2021 Barn och utbildningsnämnden  

Controller Thomas Davidsson informerar om delårsrapport per april med 

prognos 2021 för barn och utbildningsnämnden.  

 

Information lämnas om ekonomiskt utfall för alla verksamheter, om budget-

avvikelse till och med april, utfall i procent av budget i april samt om nämndens 

resultat till och med april. Davidsson informerar vidare om nettokostnads-

utvecklingen, lönekostnadsutvecklingen och om personalkostnaderna.  

 

Information lämnas även om påverkbara inköp, interkommunala ersättningar 

och köp av skolverksamhet samt om ekonomiskt utfall per verksamhet och för 

övrig verksamhet.   

 

Controller Thomas Davidsson informerar vidare om volymutveckling per 

verksamhet delår 1, 2021, om ekonomiska nyckeltal samt om nämndens 

investeringar.  

 

Sonny Persson (S) ställer fråga gällande åtgärder för att minska effekterna av 

prognosen. Thomas Davidsson redogör för tankarna kring detta och för 

pandemins ekonomiska konsekvenser. Ordförande tillägger att alla förvaltningar 

har fått i uppdrag att lämna en redogörelse över pandemirelaterade kostnader till 

kommundirektören i juni. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) reflekterar över att vuxenutbildningen drabbats 

hårt av hyreskostnad samt indragen effektiviseringsfond. Thomas Davidsson 

informerar om hyreskostnaden för Sinclair samt om åtgärder som har vidtagits 

avseende effektiviseringsfonden.   



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 Dnr BUN 2021/00014  

Information - Förvaltningschef 2021-05-20 

 

1. Rapport om skolplaceringsprocessen 2021/2022  

Utredare grundskolan Pernilla Isaksson, handläggare grundskolan Christel 

Bjurström och administrativ enhetschef grundskolan Helena Kleveros 

informerar om antal elever som hanterades i skolvalet inför läsåret 2021-2022, 

om gällande riktlinjer i Uddevalla samt om andelen tillgodosedda förstahands-

önskemål.  

 

Information lämnas vidare om antal ansökningar till annan skola och hur många 

av dem som har kunnat tillgodoses samt om vilka skolor och årskurser som det 

är större rörlighet till och från. Helena Kleveros informerar även om synpunkter 

som inkommit från vårdnadshavare och om antal inkomna överklagningar. 

 

Barn och utbildningsnämnden ställer frågor gällande antalet lediga platser till 

inflyttande familjer, hanteringen av elever som söker särskild skola på grund av 

särskilda skäl samt konsekvenser av att elever väljer andra skolor än de till-

delats. Christel Bjurström och Helena Kleveros svarar på de förtroendevaldas 

frågor.    

 

2. Förändring av grundskolstruktur i Uddevalla kommun samt justering av 

princip vid anvisning av skola  

Planeringschef Anna Kern informerar om utredningen, om förankringen som är 

gjord med rektorerna i grundskolan och att information har gått ut till all 

personal.  

 

Verksamhetsstrateg Markus Uppström redogör för grundskolerektorernas 

SWOT-analys och vad personalen på de mest berörda enheterna anser om 

förslaget.  

 

Anna Kern informerar om det föreslagna strategiska beslutet som förväntas gälla 

från och med hösten 2022 men att olika omständigheter kan påverka starttiden 

för olika delar i beslutet.   

 

Markus Uppström informerar om förslagets påverkan på högstadieskolorna i 

centrum och deras elevunderlag. Information lämnas även om rapport från 

Örebro kommun efter deras arbete med skolintegration.  

 

Vivian Fräknefjord (MP) undrar över eventuella synpunkter från Lane-Ryr. 

Markus Uppström informerar om synpunkter som har kommit från personal och 

rektor på Lane Ryrs skola.  

 

Ordförande tackar Anna Kern och Markus Uppström å nämndens vägnar för 

arbetet och för det gedigna underlaget inför nämndens beslut.  

  



 

 

 

 
Protokoll 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 70 
 

3. Information förvaltningschef  

- Status grundskolans ledningsstruktur 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att rekryteringen av ny 

verksamhetschef för grundskolan är klar och att rekryteringen av grundskolans 

två sektionschefer starar i augusti när verksamhetschefen börjar. 

 

- Förstelärarorganisationen  

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att det sker rekrytering till den nya 

förstelärarorganisationen med många sökanden till tjänsterna. Rekryteringen ska 

vara klar den 1 juni och organisationen planeras starta den 1 juli. 

 

- Utbildningsskulden  

Ordförande informerar om uppdrag från Kommunstyrelsens ordförande och 

Kommundirektören att beskriva de åtgärder som är möjliga att genomföra under 

2021 för att minska pandemins negativa effekter och vad de ekonomiska 

konsekvenserna är. Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om 

förvaltningens bedömning av pandemins ekonomiska effekter för 2021.   

 

4. Inspektionsärenden  

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson, rektor Martin Svärd och sektionschef 

grundskolan Lisa Thörn informerar om pågående inspektionsärende. Barn och 

utbildningsnämnden och tjänstepersoner diskuterar ärendet och hur huvud-

mannen kan hjälpa verksamheten i frågan.    

 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om varför ärende 6, Beslut 

om fjärrundervisning inom de obligatoriska skolformerna avseende läsåret 

2021/2022 lyfts ut från dagens sammanträde och om verksamhetens behov av 

fjärrundervisning.  

 

Lise-Lotte Bengtsson informerar om ärende hos Diskrimineringsombudsmannen 

och om två ärenden hos Barn- och elevombudsmannen.  

 

5. Lokalfrågor  

- Ramnerödsskolan  

Enhetschef Samhällsbyggnad Linus Teorin informerar om status för A-huset vid 

Ramnerödsskolan. Information lämnas om vilka åtgärder som behöver göras 

samt vilka konsekvenser det bedöms få på budget och tid för färdigställandet 

samt om vad som ska göras härnäst. Linus Theorin har ambitionen att kunna 

lämna fullständig information till nämnden på sammanträdet i juni. 

 

Bjarne Rehnberg (UP) hävdar att denna redovisning styrker Uddevallapartiets 

återremissyrkande i ärende 7 Förändring av grundskolstruktur i Uddevalla 

kommun samt justering av princip vid anvisning av skola. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 70 
 

Caroline Henriksson (UP) frågar om eventuella konsekvenser för personal och 

elever i skolan av det som har uppdagats. Linus Thorin vill avvakta miljö-

enhetens synpunkter på inlämnad rapport innan han kan svara på frågan.  

 

- Samråd skola Skäret   

Teamledare Samhällsbyggnad Hugo Bennhage informerar om tidslinje för 

detaljplanearbetet för Skäret skola och att de nu arbetar med yttrandena som 

inkommit under samrådet. Hugo Bennhage redogör för synpunkterna i korthet 

och informerar om arbetet de närmast kommande månaderna.   

 

Camilla Johansson (C) frågar om förskolan som planeras byggas i Råssbyn. 

Hugo Bennhage informerar om marken och att projektet planeras starta inom 

kort. 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 71 Dnr BUN 2021/00015  

Information - Ordförande 2021-05-20 

 

1. Ordföranden informerar  

- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 

Ordförande informerar att smittan har gått ner för fjärde veckan i rad i 

kommunen men att smittspridningen fortsatt är hög. Information lämnas om 

beslut om distansundervisning på gymnasiet, grundskolans högstadieskolor och 

vuxenutbildningen som råder terminen ut.  

 

Ordförande informerar vidare att det finns en risk att spridningen tar fart igen 

vid terminsstart efter sommaren samt att det är en väldigt trött organisation och 

att medarbetarna kämpar och gör heroiska insatser.  

 

- Juninämnden  

Ordförande informerar att juninämnden eventuellt kommer att starta senare på 

grund av sent Kommunfullmäktigemöte dagen innan. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 72 Dnr BUN 2020/01273  

Medborgarförslag från Elisabeth Bäckman om att få en plan för 
hur föräldrar ska få till sig kunskap om vad barnen kan råka ut 
för när de spelar på nätet 

Sammanfattning 

Elisabeth Bäckman har lämnat ett medborgarförslag gällande att hon anser att alla lärare 

i årskurs 6-9 på Uddevalla Kommuns skolor ska ta del av 2020 års vinnare av stora 

journalistprisets serie ”Gamers” på P1 Dokumentär samt att alla föräldrar via skolans 

nätverk skall uppmanas att lyssna på hela serien. Medborgarförslaget tar även upp att 

det borde tas fram en plan över hur ämnet skall tas upp i alla klasser. 

 

Kommunfullmäktige har överlåtit till barn och utbildningsnämnden att besluta i ärendet. 

Medborgarförslaget har även varit uppe på Ungdomsfullmäktige som 2021-01-26 § 7 

valde att inte stödja förslaget.  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-13 

Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2021-04-26 § 7 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-12-09 § 323 

Medborgarförslag   

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anse medborgarförslaget som besvarat med hänvisning till att förvaltningen redan 

arbetar med frågan  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 73 Dnr BUN 2021/00113  

Beslut om fjärrundervisning inom de obligatoriska 
skolformerna avseende läsåret 2021/2022 

 

Ärendet lyfts ur dagens sammanträde.  



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 74 Dnr BUN 2019/01214  

Förändring av grundskolstruktur i Uddevalla kommun samt 
justering av princip vid anvisning av skola 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsförvaltningen har av barn och utbildningsnämnden fått i uppdrag 

att utreda förutsättningarna för en förändring av grundskolans struktur i form av ett 

inriktningsbeslut (2019-12-10 § 154). Beslutet innehåller följande delar:   

  

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 gymnasie-

skolan samt  

  

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

revideringar i investeringsplanen  

  

Syftet med uppdraget var att utreda om Barn och utbildningsnämnden kan utnyttja 

Margretegärdeskolan, som i dagsläget nyttjas av gymnasieskolan, för grundskolan i 

syfte att lösa lokalbehov. Samtidigt påtalades att genom ett långsiktigt strategiskt arbete 

kan effekter nås som skulle innebära mindre segregerade skolmiljöer och en resurs-

fördelning som mer effektfullt kan gynna likvärdig skola och därmed medföra en högre 

måluppfyllelse.  

  

Under utredningen har en fördjupad analys skett av befolkningsutvecklingen, elevernas 

val av både kommunal och fristående skola och dess konsekvenser. Analysen visar att 

grundskolans behov att använda Margretegärdeskolan inte längre finns kvar på grund 

av de förändrade förutsättningarna som framkommit under utredningens gång.   

  

Genom att genomföra organisationsförändringar vad gäller enhetsindelningar och nyttja 

grundskolans redan befintliga lokaler kan syftet med inriktningsbeslutet ändå nås. 

Hänsyn har då tagits till planerade om- och nybyggnationer.   

  

Lokalerna vid Margretegärdeskolan kan istället nyttjas av vuxenutbildningen vilket 

medför ökade förutsättningarna till samarbete mellan vuxenutbildningen och gymnasie-

skolan samt att externa lokaler kan lämnas.       

  

I utredningen bedöms en ny enhetsindelning av vissa grundskolor medföra ökade 

förutsättningar till högre måluppfyllelse och en ökad likvärdighet inom grundskolans 

skolstruktur samt mindre segregerade skolmiljöer.   

  

I utredningen beskrivs även vissa förändringar som berör förskolans verksamhet vad 

gäller lokalutnyttjande.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.  § 74 
 
Med hänsyn till förändrade enhetsindelningar behöver även förändring ske av tidigare 

beslut av nämnden vad gäller anvisning av skola när elever ska byta skola för att 

kommande årskurser saknas på skolan.   

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-06  

Förändring av skolstruktur - ett strategiskt beslut för ökad måluppfyllelse och 

likvärdighet med bilagor 

Barn och utbildningsnämndens inriktningsbeslut 2019-12-10 § 154  

Barn och utbildningsnämndens beslut 2015-12-17 § 180  

Yrkanden 

Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Avslag på förslaget i 

handlingarna  

Bjarne Rehnberg (UP) för Uddevallapartiets ledamöter: Återremittera ärendet till 

förvaltningen   

Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna  

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna 

Sonny Persson (S): för Socialdemokraternas ledamöter: Bifall till förslaget i 

handlingarna  

Anibal Rojas Jorquera (KD): Avslag på förslaget i handlingarna       

Claes Dahlgren (L): Bifall till förslaget i handlingarna  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera det i 

enlighet med Bjarne Rehnbergs (UP) yrkande och finner barn och utbildningsnämnden 

besluta att avgöra ärendet idag.  

Ordförande ställer därefter proposition på förslaget i handlingarna mot Martin 

Petterssons (SD) och Anibal Rojas Jorqueras (KD) avslagsyrkande och finner barn och 

utbildningsnämnden bifalla förslaget i handlingarna.  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar  

  

att från och med höstterminen 2022 gäller följande enhetsindelning av angivna 

grundskolor:   

Sandersdalsskolan F-5 blir istället Sandersdalsskolan F-3    

Unnerödsskolan F-5 blir istället Unnerödsskolan 4-6   

Hovhultsskolan F-6 blir istället Hovhultsskolan F-3    

Västerskolan 6-7 och Västerskolan 8-9 upphör och blir istället Västerskolan 7-9 

Ramnerödsskolan F-2 och 7-9 upphör och blir istället Ramnerödsskolan F-9 samt   

  

att beslutet från nämnden 2015-12-17 § 180 justeras på så sätt att vid placering i skola 

när byte måste ske på grund av att årskursen inte finns på skolan ska samtliga elever i 

årskursen erbjudas plats vid samma skola   



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts.  § 74 
 

Reservation 

Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas och Kristdemokraternas 

ledamöter följande reservation: 

 

”Skriftlig reservation från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna: 

Intresset för att fritt välja skola har kraftigt underskattats vid dimensioneringen av den 

nya Ramnerödsskolan. Med syfte att fylla skolan förändras nu grundskolestrukturen 

samt tillhörande kapacitetsmått. Ett stort antal elever som hade önskat att få gå på 

Sandersdalsskolan, Unnerödskolan, Hovhultsskolan och Västerskolan kommer nu 

istället att få gå på Ramnerödsskolan. 

 

Vi hade hellre sett att de i förslaget önskade effekterna naturligt uppstått över tid som ett 

resultat av valfrihet i kombination med en framtida vändning av situationen på 

Ramnerödskolan. Vi menar på att ett kommunövergripande beslut om 

strukturförvandling av den här digniteten måste fattas med mer än endast förhoppning 

som grund.” 

Protokollsanteckning 

Bjarne Rehnberg (UP) lämnar för Uddevallapartiets ledamöter följande 

protokollsanteckning:   

 

”Uddevallapartiet vill ha en återremiss på rubricerade ärende. 
 

Orsak: 

Hela denna stora utredning och de förslag som tas fram i den, utgår från två situationer. 

 

1/ Att Nämnd och Förvaltning såg en möjlighet att få en centralt placerad grundskola, 

utan stora byggprojekt genom att göra om Margretegärdeskolan till grundskola. 

 

2/ Situationen på Ramneröd. Dels de mindre lyckade skolresultaten där och dels att 

skolan blir stor och att elevantalet sviktar. 

 

Vad som hänt sedan dess är att Margretegärde har fallit bort som grundskola och att 

asbest har upptäckts på Ramneröd, vilket kommer att försena invigningen ett halvår -

minst. 

 

Mycket är på gång för Uddevallas skolor med planerade och startade byggnation och 

med en fristående skola som vill komma hit. 

  

Eftersom upptäckten av asbest ändå kommer att försena starten på Ramneröd, så ser vi 

inget behov av att hetsa igenom ett beslut under denna nämnd utan beslutet kan lugnt 

skjutas till i höst, då vi har en säkrare kunskap om asbests situationen och om andra 

försenande problem har kommit i dagen på Ramneröd." 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 75 Dnr BUN 2021/00055  

Skolplacering inför läsåret 2021/2022  

Sammanfattning 

Grundskoleadministrationen tar varje år fram en rapport som visar skolplacerings-

processen inför kommande läsår. Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering 

inför läsåret 2021–2022 utifrån den information som fanns i april 2021. 

  

Merparten av vårdnadshavarna har valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.  

Total sett lämnades det i år in 293 ansökningar om annan kommunal eller fristående 

skola via kommunens system. Antalet ansökningar är samma som föregående år men 

fördelningen skiljer sig åt på så sätt att andelen ansökningar till förskoleklass är något 

högre och andelen ansökningar till årskurs 7 är något lägre vid årets process.  

  

Förvaltningen kan vid årets process se en ökning av beviljade ansökningar till de 

kommunala skolorna jämfört med föregående år. Förvaltningen ser även i likhet med 

föregående år tecken på att rörligheten ökat vilket även är en gynnsam faktor för antalet 

beviljade ansökningar. Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål har ökat en procent-

enhet från föregående år och kan i år beräknas till 97 %. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2021-05-06 

Bilaga – Statistik skolplacering inför läsåret 2021-2022  

  

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2021-2022 med bilaga 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 76 Dnr BUN 2021/00379  

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2020-2022 

Sammanfattning 

Barn- och utbildningsnämndens uppdrag från flerårsplan 2020–2022 om att rekrytera 

fler lärarassistenter föreslås slutrapporteras. Motivet är att uppdraget anses slutfört och 

implementerat. Under år 2019–2020 rekryterades lärarassistenter och i april 2021 hade 

grundskolan 36, gymnasieskolan sju och vuxenutbildningen en anställd lärarassistent. 

Uppdraget har behandlats på uppsiktsmötet 14 april 2021.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-29 

Yrkanden 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Avslag på förslaget i handlingarna  

Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna  

Propositionsordningar 

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kerstin Joelsson-

Wallsbys (V) avslagsyrkande och finner barn och utbildningsnämnden bifalla förslaget i 

handlingarna. 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna Barn- och utbildningsnämndens förslag till 

slutrapportering av följande uppdrag: 

 

”Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020–2022 fått i uppdrag att 

rekrytera fler lärarassistenter” 

  

Reservation 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande reservation:  

 

”Jag reserverar mig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Motiveringen är att uppdraget inte är slutfört. Uppdraget gäller 1,5 år till och med 2022. 

I beslutet fanns inte heller antalet, utan att det ska anställas fler lärarassistenter. 

Det har också kommit till min kännedom att det pågår förhandlingar om uppsägningar. 

Det kan knappast vara i enlighet med uppdraget. 

 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) ledamot i BUN.” 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 77 Dnr BUN 2021/00394  

Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut om att Gula villan ska renoveras av 
vuxenutbildningen i utbildningsform 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-04-12 § 103 att Gula villan skulle renoveras av 

vuxenutbildningens elever i undervisningsform. Detta för att hålla nere kostnaderna och 

för att tillföra ett mervärde till utbildningen. Samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett 

undantag från modellen för fastighetsförvaltning för den Gula villan så att vuxen-

utbildningen kunde renovera fastigheten. Av kommunfullmäktiges protokollsutdrag 

2017-04-12 § 103 framgick att vuxenutbildningen bedömde det vara möjligt att börja 

renoveringen hösten 2017. 

 

Några exempel på vad vuxenutbildningens elever tillsammans med Markbygg utförde 

på Gula villan är att de våren 2018 dränerade marken runt huset, anslöt stuprör i rostfritt 

stål och satte ledningar i marken från stuprör till ny samlingsbrunn. Det gjordes även två 

nya trappor i betongplattyta från trapp till dörr på baksidan och återställde gräs och 

grusytor. Under samma period fick även utbyggnadens tak en ny konstruktion för att 

undvika framtida vattenläckage och våren 2019 revs befintliga väggar i källaren. 

Planeringen för 2020 ställdes in på grund av Corona. 

 

Vuxenutbildningen använder av inte längre Gula villan i sin utbildning varför barn och 

utbildningsförvaltningen önskar att Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut att 

fastigheten ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform. Orsaken till de 

ändrade förutsättningarna är att de aktuella eleverna från och med höstterminen 2021 

kommer att få sin undervisning i lärlingsform och då knyts till olika företag. Detta 

medför att det inte längre finns några elever som kan utföra uppdraget. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-04-12 § 103 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

 

att Hemställan till kommunfullmäktige om att upphäva kommunfullmäktiges beslut om 

att Gula villan ska renoveras av vuxenutbildningen i utbildningsform  

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 Dnr BUN 2021/00395  

Namn på ny förskola i Ljungskile  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-14 § 176 att officiella byggnader namnsätts av 

respektive nämnd efter samråd med samhällsbyggnadsnämndens funktion för namn-

frågor. I samband med att ny förskola planeras uppföras i Ljungskile behöver barn och 

utbildningsnämnden namnge den nya förskolelokalen. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-07 

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 på fastigheterna Ljungs-Hälle 1:129, 1:399 och 1:406 i 

Ljungskile till ”Ljungs-Hälle förskola”. 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 79 Dnr BUN 2021/00012  

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-05-20 

Sammanfattning 

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

som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-04-13-

2021-05-10 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att notera informationen 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 Dnr BUN 2021/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-05-20 

Sammanfattning 

Genom förteckning daterad 2021-05-10 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 

utbildningsnämndens vägnar 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

  

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 81 Dnr BUN 2021/00031  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-05-20 

Sammanfattning 

Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 

nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha 

blivit utsatta för kränkande behandling. 

  

Genom förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-04-12, 2021-04-19, 2021-

04-26 och 2021-05-03 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och elever som 

anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

  

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 82 Dnr BUN 2021/00070  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-05-20 

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 förteckningar uttagna ur systemet ProReNata 2021-04-19 och 2021-05-03 

anmäls gjorda utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 

till barn och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-05-10 

  

 

Beslut 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 

  

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

 

 



 

 

 

 
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-05-20 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 83 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 

 

Inga övriga frågor lämnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


