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Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-09-29  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden, extra nämndsammanträde  
Plats och tid Sammanträdesrum Bäve/Teams, onsdagen den 29 september kl.16:30-

18:50 
  
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) deltar på distans  
Hampus Marcusson (S) deltar på distans  
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)  
Krzysztof Swiniarski (SD) deltar på distans  
Martin Pettersson (SD)  
Bjarne Rehnberg (UP) deltar på distans  
Majvor Abdon (UP) 
 

Tjänstgörande ersättare Carl-Gustav Gustafsson (L) deltar på distans ersätter Claes Dahlgren (L)  
   

Ersättare Ingela Ruthner (M) deltar på distans 
Pierre Markström (C) deltar på distans  
Marie-Louise Ekberg (S) deltar på distans  
Karin Engdahl (S) deltar på distans  
Vivian Fräknefjord (MP) deltar på distans  
Stefan Eliasson (SD) deltar på distans  
 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos  
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson  
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Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson deltar på distans  
Controller Thomas Davidsson deltar på distans  
Planeringschef Anna Kern deltar på distans  
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§ 135 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 Martin 
Pettersson (SD). Beräknad tid för justering är onsdagen den 29 september 2021 
  
Yrkanden 
Ordförande Roger Ekeroos (M) föreslår nämnden besluta att arvode och ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst ska utgå från 16:30 till sammanträdets slut. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Martin Pettersson (SD) till justerande  

att justering äger rum onsdagen den 29 september 2021 samt  

att arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst ska utgå från 16:30 till 
sammanträdets slut.  
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  Omedelbar justering  

§ 136   Dnr BUN 2021/00147 

Överklagan av Skolinspektionens beslut att bevilja Nordic 
International School AB rätt till kommunalt bidrag 
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 kan överklagas till förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor från det att 
beslutet meddelades Uddevalla kommun. 
 
Barn och utbildningsnämnden bedömde i sitt beslut om yttrande till Skolinspektionen 
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 be-
dömningen 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 
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  



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 136 
 
beslut inte är utvecklat avseende detaljer som grund för beslutet, vilket då innebär att 
transparensen är mycket låg.  
 
Ett överklagande till förvaltningsrätten skulle innebära att Skolinspektionen fick 
utveckla de bakomliggande detaljerna. Detta menar förvaltningen är angeläget då 
effekterna av en etablering av NIS bedöms som stora och långtgående och att det inte 
finns skäl att ändra grundbedömningen i det yttrande som beslutades av nämnden den 
2021-04-22 och som ingavs till Skolinspektionen 2021-04-23.  
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-27 
Yrkanden 
Martin Pettersson (SD) för sverigedemokraternas ledamöter: Avslag på förslaget i 
handlingarna.  
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna.  
Anibal Rojas Jorquera (KD): Avslag på förslaget i handlingarna.  
Majvor Abdon (UP): Avslag på förslaget i handlingarna.  
Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna.  
Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: Bifall till förslaget i 
handlingarna.  
Bjarne Rehnberg (UP): Avslag på förslaget i handlingarna.   
Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot avslag på förslaget i 
handlingarna och finner nämnden bifalla förslaget i handlingarna.  
 
Omröstning begärs och skall verkställas.  
Följande propositionsordning godkänns: 
Ja-röst för bifall på förslaget i handlingarna.  
Nej-röst för avslag på förslaget i handlingen  
Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster mot 5 Nej-röster och 1 som avstår finner ordförande att barn och 
utbildningsnämnden har beslutat enligt förslaget i handlingarna  
 
Ja-röst Nej-röst  Avstår 
Camilla Johansson (C) Anibal Rojas Jorquera 

(KD) 
Carl-Gustav Gustafsson 
(L)  

Niklas Moe (M) Krzysztof Swiniarski (SD)  
Sonny Persson (S) Martin Pettersson (SD)   
Veronica Vendel (S) Bjarne Rehnberg (UP)   
Hampus Marcusson (S) Majvor Abdon (UP)   
Kerstin Joelsson-Wallsby 
(V) 

  

Roger Ekeroos (M)   



 
 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-09-29 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts. § 136 
 
Deltar ej i beslutet  
Carl-Gustav Gustafsson (L) avstår från att delta i beslutet 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att överklaga Skolinspektionens beslut angående etablering av Nordic International 
School AB i Uddevalla kommun med yrkande att beslutet ska ändras och att ansökan 
ska avslås 
 
att begära anstånd med att utveckla talan till 2021-10-22 samt 
 
att paragrafen förklaras omedelbart justerad 
Reservation 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande reservation:  
”Skriftlig reservation från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna:  
Som tidigare anförts i detta ärende är vi av uppfattningen att etableringen inte innebär 
några påtagliga negativa konsekvenser för den kommunala verksamheten. Ställt i 
relation till etableringsrätten kommer därför inte skolinspektionens beslut som någon 
överraskning. I sak delar vi skolinspektionens slutsats och ser därför ingen anledning att 
överklaga beslutet.” 
 
Majvor Abdon (UP) lämnar följande skriftliga reservation:  
”UP ser inget hinder för NIS att etablera sig i Uddevalla.” 
 
Protokollsanteckning 
Vivan Fräknefjord (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 
”Mp vill betona att vi yrkar bifall till förslaget i handlingarna. Vi har inte rösträtt men 
vill betona att en ny etablering av friskola i Uddevalla totalt skulle omkasta den gedigna 
planering vi nu har i Uddevalla kommun gällande framtida skolor. Det är inte 
ekonomiskt försvarbart och stör kommunens planering att motverka segregation.” 
Vid protokollet  
 
 
_________________________________ 
Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare  
 
 
 
________________________________                ______________________________ 
Roger Ekeroos (M)                 Martin Pettersson (SD) 
Ordförande                   Justerande  
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