Protokoll
Barn och utbildningsnämnden

2021-04-22

Sammanträde
Plats och tid

Barn och utbildningsnämnden
Förvaltningschefens arbetsrum, torsdagen den 22 april kl. 08:30-16:50

Ledamöter

Roger Ekeroos (M), Ordförande
Camilla Johansson (C), 1 :e vice ordförande
Anibal Rojas Jorquera (KD), 2:e vice ordförande deltar på distans
Niklas Moe (M)
Claes Dahlgren (L) deltar på distans§ 51 pkt 4-7, §§ 52-53, §§ 56-67
Sonny Persson (S) deltar på distans
Veronica Vendel (S) deltar på distans
Hampus Marcusson (S) deltar på distans
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) deltar på distans
Krzysztof Swiniarski (SD) deltar på distans
Martin Pettersson (SD) deltar på distans
Bjarne Rehnberg (UP) deltar på distans
Majvor Abdon (UP) deltar på distans

Tjänstgörande ersättare

Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Claes Dahlgren (L) §50, §51 pkt 1-3

Ersättare

Carl-Gustav Gustafsson (L) deltar på distans
Karin Engdahl (S) deltar på distans
Vivian Fräknefjord (MP) deltar på distans §§ 50-53
Stefan Eliasson (SD) deltar på distans
Caroline Henriksson (UP) deltar på distans

Övriga

Förvaltningschef Staffan Lindroos

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Niklas Moe (M)
Stadshuset 2021-04-28

Underskrift sekreterare
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Paragrafer

§§ 50-53
§§ 56-67

Underskrift ordförande

Underskrift justerande

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

Barn och utbildningsnämnden 2021-04-22
Barn och utbildningsförvaltningen
2021-04-28
2021-05-20
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Pernilla Gustafsson
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Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson deltar på distans§ 51 pkt 5-7,
§§ 56-67
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg deltar på distans§ 50, §
51 pkt 1-2
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson deltar på distans § 50. § 51
pkt 1-3
Verksamhetschefvuxenutbildningen Björn Wärnberg deltar på distans§
50, § 51 pkt 1
Planeringschef Anna Kern deltar på distans § 51 pkt 4
Verksamhetsstrateg Marcus Uppström deltar på distans § 51 pkt 4
Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen Pia Strömsholm deltar på
distans § 51 pkt 6
Utredare Anders Bengtsson deltar på distans § 52 pkt 1-3, §§ 56-67
Ungdomskonsult Lars Torsteinsrud deltar på distans § 52 pkt 1
Rektor Gunnar Axelsson deltar på distans § 52 pkt 1
Drogförebyggande samordnare Unni Noren deltar på distans§ 52 pkt 2
Drogförebyggande samordnare Miranda Gjelseth deltar på distans§ 52
pkt 2
Rektor Annette Birgersdotter Eriksson deltar på distans § 52 pkt 3
Studie- och yrkesvägledare Birgitta Hansson deltar på distans § 52 pkt 3
Utredare Arinette Jonshamre deltar på distans § 52 pkt 4
Lokalplanerare Tony Andersson deltar på distans § 52 pkt 4
Controller Thomas Davidsson deltar på distans § 52 pkt 4
Processledare Samhällsbyggnadsförvaltningen Cecilia Friberg deltar på
distans § 52 pkt 4
Enhetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Linus Theorin deltar på
distans§ 52 pkt 4
Projektledare Samhällsbyggnadsförvaltningen Martin Nielsen deltar på
distans § 52 pkt 4
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Sammanträde
Plats och tid

Barn och utbildningsnämnden
Förvaltningschefens arbetsrum, torsdagen den 22 april kl. 13:00

Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare
Ersättare

Carl-Gustav Gustafsson (L) deltar på distans
Karin Engdahl (S) deltar på distans
Stefan Eliasson (SD) deltar på distans
Caroline Henriksson (UP) deltar på distans

Övriga

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

Utses att justera
Justeringens plats och tid

Niklas Moe (M)
Stadshuset 2021-04-22

Underskrift sekreterare
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Paragrafer §§ 54-55
Omedelbar justering

Roger ker os
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Underskrift justerande

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

Barn och utbildningsnämnden 2021-04-22
Barn och utbildningsförvaltningen
2021-04-22
2021-05-14

Underskrift
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§ 50

Dnr BU N 295540

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Sammanfattning

Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Niklas
Moe (M). Beräknad tid för justering är tisdagen den 27 april 2021
Yrkanden

Ordförande föreslår att tiden för justering ändras till onsdagen den 28 april 2021.
Beslut

Barn och utbildningsnämndens beslutar
'

att välja Niklas Moe (M) till justerande samt
att justering äger rum onsdagen den 28 april 2021
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§ 51

Dnr BUN 2021 /00013

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-04-22
1. Status Covid-19

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om det allmänna läget inom
kommunen.
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om läget inom
förskolan, om situationer som uppkommit på två enheter samt om förskolans rutin
för att minska eventuell kontaktsmitta.
Tillförordnad verksamhetschef grundskola Staffan Lindroos informerar om
personalsituationen inom grundskolan, att det pågår löpande arbete med
provtagning och smittspårning samt att beslut om distansundervisning på högstadiet
har förlängts på grund av det allmänna läget i kommunen. Information lämnas
vidare om behov som Västra Götalandsregionen ser.
Verksamhetschef gymnasieskolan Stefan Einarsson informerar om läget inom
gymnasieskolan, hur distansundervisningen roterar mellan årskurserna samt om
personal situationen.
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om läget inom
vuxenutbildningen, att ca en tredjedel av eleverna får skolförlagd undervisning, om
APL-platser och om distansundervisningen för SFI-elever.
2. Information om barnomsorgskön
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om aktuell
barnomsorgskö. om antalet barn som står i kö i dagsläget samt om vilka enheter
som har lediga platser.
Vinberg informerar vidare om lokalförändringar gällande Forshälla förskola och
Forshällaskolan till hösten, om antalet barn som går över till skolan till hösten
2021, vilka enheter som ser ut att bli fulla i augusti och vilka som troligtvis
kommer ha lediga platser.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar andel barn som stått i kö längre tid än 4
månader och hur antalet förskolebarn har förändrats de senaste åren.
3. Lovskola/utbildningsskuld
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om skolförlagd
undervisning under påsklovet, om antalet deltagande elever och lärare samt vad
utvärdering av verksamheten visat. Einarsson informerar vidare om
eftermiddagsundervisning som planeras pågå kontinuerligt, om sommarskolan 1624 juni samt om ersättningen som utgår till undervisande lärare under insatserna.
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Forts.§ 51
Einarsson redogör för två alternativ på uppdelning av elever som har distansundervisning respektive skolförlagd undervisning. Roger Ekeroos (M) påtalar att
Smittskyddet Västra Götaland måste tillfrågas och barn och utbildningsnämnden
diskuterar alternativen.
Stefan Einarsson informerar avslutningsvis om planerna inför studentfriandet.

4. Information om utredning gällande skolstruktur
Planeringschef Anna Kern och verksamhetsutvecklare grundskolan Marcus
Uppström informerar om utredningen gällande skolstrukturen. Anna Kern
informerar om bakgrunden till utredningen och Marcus Uppström informerar om
utredningens förslag samt om de synpunkter som har framkommit. Uppström
informerar vidare om förslagets påverkan på högstadieskolorna i centrum från och
med höstterminen 2022.
Information lämnas om skolval och upptagningsområde, hur det har påverkat
utredningen samt om friskoleperspektivet, vad en etablering av en ny friskola skulle
kunna innebära. Kern och Uppström informerar vidare om hur förslaget påverkar
samtliga skolformer i kommunen samt om föreslagen tidplan.
Barn och utbildningsnämndens diskuterar eventuell etablering av friskola och hur
det skulle kunna påverka de kommunala enheterna inklusive likvärdigheten inom
de kommunala grundskoleenheterna. Vidare diskuterar nämnden upptagningsområden.

5. Information om Skolinspektionens remiss Dnr 2021:507 Ansökan om
godkännande som huvudman för grundskola Nordic International School AB
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om vad kommunen kan yttra sig över
gällande Nordic International Schools ansökan att etablera sig i Uddevalla kommun
samt redogör för förvaltningens förslag till yttrande. Lindroos informerar vidare om
företagets intresseundersökning, belyser kommunens förändrade befolkningsprognos samt information om studiesegregation. Lindroos redogör för sammanfattande bedömda konsekvenser vid en eventuell etablering.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar förvaltningens förslag till yttrande samt
konsekvenser av en eventuell etablering samt hur en tvåspråkig undervisning
påverkar språkinlärningen hos elever med annat modersmål.

6. Information från Arbetsmarknadsavdelningen
Avdelningschef Arbetsmarknadsavdelningen Pia Strömsholm informerar om
samverkan med IM-programmen och NIKE och vilket behov som verksamheten
NIKE fyller. Information lämnas vidare om arbetet med sommarlovspraktik för
elever i årskurs 9 och årskurs 1 på gymnasiet samt om särskilda ungdomssatsningar
uppdragskurser hos vuxenutbildningen.
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Forts.§ 51
Strömsholm informerar även om deras samverkan med vuxenutbildningen avseende
nyanländas etablering och om Jobbcentrum. Information lämnas om Arbetsmarknadsåtgärder, antal platser som anordnas inom barn och utbildningsnämndens
verksamheter, vilka arbetsuppgifter det kan vara och om arbetet med att få ut .
arbetssökande i verksamhet för att öka anställningsbarheten.
Avslutningsvis informerar Pia Strömsholm om insatser för ungdomar då ungdomsarbetslösheten ökar, om behovet av mer riktade insatser för att motverka psykisk
ohälsa och kriminalitet bland unga, om VI-projekt samt om statsbidraget
Delegation mot segregation (Delmos) som ska användas till ny ungdomssatsning.

7. Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om två överklagningar
gällande skolplacering, om en dom från Kammarrätten avseende överklagan av
beslut om tilläggsbelopp samt om en överklagan av ett åtgärdsprogram.
Lise-Lotte Bengtsson informerar vidare om inkomna Skolinspektinsärenden och
klagomål.
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§ 52

Dnr BUN 2021 /00014

Information - Förvaltningschef 2021-04-22
1. Information om kommunens aktivitetsansvar
Ungdomskonsulent Lars Torsteinsrud informerar om det kommunala aktivitetsansvaret, om rutin inom gymnasieskolan för att främja närvaron och minska
avhopp samt om VI-projektet.
Torsteinsrud informerar vidare om lagstiftningen kring det kommunala aktivitetsansvaret, om hur arbetet går till samt om antalet ungdomar som berörs, vad
orsakerna kan vara till att de inte befinner sig i arbete eller studier och vilka
åtgärder som sätts in
Rektor Gunnar Axelsson informerar om VI-projektet och de problem som kan
uppstå. Axelsson informerar vidare om internkontrollpunkt och utredning gällande
det kommunala aktivitetsansvaret och vad den har resulterat i samt om behovet av
ett stötte samarbete mellan barn och utbildning, socialtjänsten och
arbetsmarknadsavdelningen.

2. Information om det drogförebyggande arbetet
Drogförebyggande samordnare grundskolan Unni Noren och gymnasieskolan
Miranda Gjelseth informerar om Drogfri ungdom och om det drogförebyggande
arbetet inom grundskolan och inom gymnasieskolan. Information lämnas även om
samarbetet med ungdomspedagog inom Kultur och fritidsförvaltningen samt om
ungdomskultur och vad de ser i Uddevalla kommun. Vidare informeras om resultat
från FoU-rapporten mobilisering mot cannabis och vad de ser behöver utvecklas i
Uddevalla kommun samt om behovet av samarbete.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar ungdomars inställning till droger och vad
man kan göra för att minska användandet samt hur man kan bryta ett beroende.

3. Information om studie- och yrkesverksamheten
Rektor Annette Birgersdotter Eriksson informerar om studie- och yrkesvägledarnas
arbete inom grundskolan och grundsärskolan samt om gemensam plan för studieoch yrkesvägledarna. Information lämnas om ny SYV-plan och om ansvarsfördelningen; huvudman, rektor, lärare och studie- och yrkesvägledare samt om
nästa steg i arbetet.
Annette Birgersdotter Eriksson informerar vidare om studie- och yrkesvägledarnas
arbete inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, hur pandemin har påverkat
arbetet samt vad de ser behövs framåt. Information lämnas om studie- och
yrkesvägledarnas arbete inom Vuxenutbildningen och särvux och hur en minskad
~ udget har påverkat deras arbete.
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Forts§ 52
Studie- och yrkesvägledare Birgitta Hansson informerar om anpassningar som har
gjorts på grund av pandemin, om Jobbcentrum och hur de planerar att arbeta
framåt. Information lämnas avslutningsvis om statistik avseende antal besök, e-post
och telefonsamtal.
4. Lokalfrågor
Enhetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Linus Theorin och Projektledare
Samhällsbyggnadsförvaltningen Martin Nielsen ger en lägesuppdatering av
byggnationen vid Ramnerödsskolan och meddelar att projektet kommer att bli
försenat. Barn och utbildningsnämnden kommer få löpande uppdateringar om
projektet.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar informationen.
Processledare Samhällsbyggnadsförvaltningen Cecilia Friberg lämnar en
uppdatering kring projekten Hälle2 och Ljungskileskolan.
Avseende Ljungskileskolan informerar Cecilia Friberg om trafikförslag, tidsplan,
rivningsplan och evakueringsplan.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar riktlinjer för kvadratmeter/elev,
kvadratmeterpris samt hur hyreskostnaden till Hemsö kommer att tas fram.
5. Information förvaltningschef
Prao höstterminen 2021
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om genomförandet av prao inom
grundskolan under höstterminen 2020 och vårterminen 2021. Information lämnas
vidare om gjord omvärldsbevakning samt om stor restriktivitet bland mottagande
företag och hur praon i grundskolan planeras genomföras höstterminen 2021.
F örstelärarorganisationen
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om annons för förstelärartjänsterna
på Inblicken, om ett gemensamt informationsmöte med alla förstelärare samt hur
rekryteringen kommer att gå till och tidplanen för detta.
Uppdrag Ramnerödsskolan
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om rekrytering av rektorstjänst till
Ramnerödsskolan samt om rekryteringens tidplan.
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§ 53

Dnr BUN 2021/00015

Information - Ordförande 2021-04-22
1. Ordföranden informerar
-

Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av
pandemin.
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om beslut gällande
verksamhetsanpassningar på Hovhultskolan på grund av bemanningsproblematik
samt att det är väldigt ansträngt för personalen ute i verksamheterna.

2. Hälsopolitiska rådet
Vice ordförande Camilla Johansson (C) informerar att förvaltningen, hos
Hälsopolitiska rådet, kan söka pengar till barn och unga för att motverka negativa
konsekvenser av pandemin.

3. Budgetarbetet
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om budgetarbetet.
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§ 54

Dnr BUN 2021/00147

Skolinspektionens remiss Dnr 2021 :507 Ansökan om
godkännande som huvudman för grundskola Nordic
lnternational School AB
Sammanfattning

Uddevalla kommun har mottagit en remiss från Skolinspektionen avseende en ansökan
om etablering från Nordic International School (NIS) i Uddevalla kommun.
Barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig över denna ansökan som en del av tillståndsprövningen från Skolinspektionen. NIS ansöker om att starta en grundskola årkurs
4 - 9 med en volym om 528 elever fullt utbyggd. Utbyggnaden av skolan är tänkt att
ske över tre läsår. Verksamheten planerar att starta läsåret 2022/2023.
Huvudmannen i Uddevalla kommun har att yttra sig över vilka eventuella negativa
konsekvenser en etablering kan medföra. Konsekvenserna ska beskriva pedagogiska,
organisatoriska samt ekonomiska effekter av en etablering. Huvudmannen har också
rätt att yttra sig över andra delar ansökan som är relevanta för helhetsbedömningen.
NIS har bifogat en intresseundersökning som genomförts i form av telefonintervjuer.
NIS har för detta anlitat ett externt företag - Origo Group. Målgruppen för intervjuerna
har varit elevers vårdnadshavare.
NIS profilerar sig med grundundervisning på två språk - engelska samt svenska. Utöver
detta så rekommenderas skoluniform. Skolans profil är traditionell kring regler och
ordning.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-06
Bilaga 1 Befolkningsprognos Uddevalla 10-15 år
Bilaga 2 Antal elever grundskola per årskurs 210408
Bilaga 3 Karta Grundskolor Uddevalla
Bilaga 4 0-15 jmf prognos 2018-2020
Nordic international School ansökan till Skolinspektionen
Skolinspektionens följebrev
Yrkanden

Sonny Persson (S): Bifall till förslaget i handlingarna.
Anibal Rojas Jorquera (KD): Avslag på förslaget samt ändringsyrkande: att förorda
godkännande av Nordic International School AB som huvudman för grundskola vid
Nordic International School Uddevalla i Uddevalla kommun från och med läsåret
2022/2023.
Majvor Abdon (UP) för Uddevallapartiets ledamöter: Avslag på förslaget i handlingarna
med hänvisning till att "Uddevallapartiet är positiva till en etablering av Nordic
International School AB i Uddevalla. Det skulle ge ett bredare utbud i det fria
skolvalet".
Utdrags bestyrkande
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Forts§ 54
Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Bifall till Anibal Rojas
Jorquera (KD) yrkanden.
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna.
Camilla Johansson (C): Bifall till förslaget i handlingarna.
Bjarne Rehnberg (UP): Avslag på förslaget i handlingarna.
Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna.
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingar mot Kristdemokraternas,
Sverigedemokraternas och Uddevallapartiets avslagsyrkande och finner att barn och
utbildningsnämnden bifaller förslaget i handlingarna.
Omröstning begärs och skall verkställas.
Följande propositionsordning godkänns.
Ja-röst för bifall till förslaget i handlingarna.
Nej-röst för avslag på förslaget i handlingarna.
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller enligt följande. 8 ja-röster och 5 nej-röster avges vilket innebär
att ärendet beslutas enligt förslaget i handlingarna.

Ja-röst

Nej-röst

Camilla Johansson (C)
Niklas Moe (M)
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Veronica Vendel (S)
Hampus Marcusson (S)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Roger Ekeroos (M)

Anibal Rojas Jorquera (KD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Martin Pettersson (SD)
Bjame Rehnberg (UP)
Maivor Abdon (UP)

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna förvaltningens yttrande av vilket framgår att den sammanfattande
bedömningen är att en etablering av Nordic International School i Uddevalla riskerar att
ge mycket långtgående konsekvenser för barn och utbildningsnämndens verksamhet
samt för kommunen i form av nedläggning av en eller flera kommunala grundskolor
med stora merkostnader som följd samt

att paragrafen förklaras omedelbart justerad
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Reservation
Martin Pettersson (SD) lämnar följande reservation för Sverigedemokraterna och
Kristdemokraterna:
"Skriftlig reservation från Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna:
Etableringen innebär inte några påtagliga negativa konsekvenser för den kommunala
verksamheten. Tvärtom bedöms det finnas en efterfrågan hos våra kommuninvånare för
den profil som Nordic International School erbjuder. Vi välkomnar därför denna
etablering och den valfrihet som den skänker."
Majvor Abdon (UP) för Uddevallapartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.
Protokollsa ntec kn ing
Carl-Gustav Gustafsson (L) lämnar följande protokollsanteckning: "Liberalernas
grundsyn är att tillstyrka etablering av friskolor men på grund av rådande situation ser
vi oss nödsakade att bifalla förslaget till handlingarna!"
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§ 55

Dnr BUN 2021/00167

Skolinspektionens remiss Dnr 2021 :747 Ansökan om
godkännande som huvudman för förskoleklass och grundskola
Hällebergsskolan AB
Sammanfattning

Skolinspektionen har gett nämnden möjlighet att lämna yttrande med anledning av
ansökan från Hällebergsskolan AB om godkännande som huvudman för förskoleklass
och grundskola. Av ansökan framgår att ansökan rör ändrat huvudmannaskap för
befintlig verksamhet som idag bedrivs av Hällebergsförsamlingen.
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01
Bilaga 1 Befolkningsprognos Uddevalla 10-15 år
Bilaga 2 Antal elever grundskola per årsjurs 210408
Bilaga 3 Karta Grundskolor Uddevalla
Bilaga 4 0-15 jmfprognos 2018-2020
Hällebergsskolan AB ansökan till Skolinspektionen
Skolinspektionens följebrev
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att som svar på Skolinspektionens remiss dnr 2021 :747 översända förvaltningens

tjänsteskrivelse inklusive bilagor samt
att paragrafen förklaras omedelbart justerad

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Barn och utbildningsnämnden

2021-04-22

§ 56

Dnr BUN 2021 /00225

Remiss från Skolinspektionen 2021-719, Thorengruppen AB
ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola vid Lärlingsgymnasiet i
Sverige i Ale kommun
Sammanfattning

Thorengruppen AB 556613-9290 förvärvade under 2020 Lärlingsgymnasiet i Sverige
AB och har hos Skolinspektionen ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiets befintliga
godkännande på den befintliga enheten i Ale kommun. Thorengruppen ansöker
samtidigt om en utökning av programmen Barn- och fritidsprogrammet med inriktning
Pedagogiskt och socialt arbete samt Vård- och omsorgsprogrammet från och med
läsåret 2022/2023. I samband med utökningen ansöker även Thorengruppen AB om ett
namnbyte på enheten från Lärlings gymnasiet i Sverige (Lärlings gymnasiet Ale) till
Yrkesgymnasiet Ale.
Barn och utbildningsnämnden får nu möjlighet att yttra sig över om en etablering av de
sökta utbildningarna medför påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av kommunen.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01
Thorengruppen AB ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola
Avstår från att delta i beslutet

Martin Pettersson (SD) framför att Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta
i beslutet.
Anibal Rojas Jorquera (KD) framför att han avstår från att delta i beslutet.
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande

Protokoll
Barn och utbildningsnämnden
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§ 57

Dnr BUN 2021 /00224

Remiss från Skolinspektionen 2021-718, Thorengruppen AB
ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola vid Lärlingsgymnasiet i
Sverige AB i Munkedals kommun
Sammanfattning

Thorengruppen AB 556613-9290 förvärvade under 2020 Lärlingsgymnasiet i Sverige
AB och har hos Skolinspektionen ansökt om att få överta Lärlingsgymnasiets befintliga
godkännande på den befintliga enheten i Munkedals kommun. Thorengruppen ansöker
samtidigt om en utökning av programmen Barn- och fritidsprogrammet med
inriktningarna Pedagogiskt och socialt arbete och Fritid och hälsa, Bygg- och
anläggningprogrammet, inriktning Plåtslageri samt Vård- och omsorgsprogrammet från
och med läsåret 2022/2023. I samband med utökningen ansöker även Thorengruppen
AB om ett namnbyte på enheten från Lärlingsgymnasiet i Sverige (Lärlingsgymnasiet
Munkedal) till Yrkesgymnasiet Munkedal.
Barn och utbildningsnämnden får nu möjlighet att yttra sig över om en etablering av de
sökta utbildningarna medför påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som
anordnas av kommunen.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-01
Thorengruppen AB ansökan om godkännande som huvudman för utökning av en
befintlig fristående gymnasieskola
Avstår från att delta i beslutet

Martin Pettersson (SD) framför att Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta
i beslutet.
Anibal Rojas Jorquera (KD) framför att han avstår från att delta i beslutet.
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att avråda för etablering av ytterligare utbildningsplatser inom sökta program

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr BUN 2020/01295

Hoppet pedagogisk omsorg AB - Ansökan om att starta enskild
pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun
Sammanfattning

Hoppet Pedagogisk Omsorg AB, organisationsnummer (559282-6050) har ansökt om
beviljande av bidrag för att starta enskild pedagogisk omsorg i Doa Al Saifs hem på
Sunnanvindsvägen 2, 451 60 i Uddevalla kommun. Bolaget har sitt säte på samma
adress där verksamheten ska bedrivas.
Ägar- och ledningskretsen består av styrelseordförande Doa Al Saif, styrelseledamot
Aaya Al Saif och styrelsesuppleanten Nour Al Saif. Såväl Doa, Aaya och Nour är
utbildade barnskötare och har erfarenhet sedan tidigare av arbete som barnskötare. Doa
Al Saif kommer vara ansvarig för verksamheten.
Hoppet Pedagogisk Omsorg AB avser att bedriva en pedagogisk omsorg med
pedagogisk inspiration av montessoripedagogiken med utgångspunkt i förskolans
läroplan (LPFÖ 18). Verksamheten kommer att vara öppen för alla barn med
syskonförtur. Huvudmannen kommer bedriva verksamheten i Doa Al Saifs hem genom
den pedagogiska personalen som består av två utbildade barnskötare samt tillgång till
extrapersonal, specialpedagogisk kompetens och vikarie vid behov. Barngruppen
kommer att bestå av barn mellan 1-5 år och huvudmannen har möjlighet att placera
maximalt 10 hel tidbarn alternativt 12 del tidsbarn i den pedagogiska omsorgen.
Beräknad start för den pedagogiska omsorgen är så snart erforderliga beslut har fattats.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-25
Ansökan från Hoppet Pedagogisk Omsorg AB med bilagor 2020-12-29
Kompletterande uppgifter till ansökan 2021-02-24, 2021-03-16 och 2021-04-01
Protokoll efter möte med Hoppet Pedagogisk Omsorg AB 2021-01-28
Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att Hoppet Pedagogisk Omsorg AB, organisationsnummer (559282-6050), beviljas rätt
till bidrag för att bedriva pedagogisk omsorg i Doa Al Saifs hem på Sunnanvindsvägen
2, 451 60 i Uddevalla kommun.
att beslutet gäller under förutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet med ansökan,
gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk från kommunen och andra myndigheter.
att beslutet gäller under förutsättning att Hoppet Pedagogisk Omsorg AB startar den

enskilda pedagogiska omsorgen på ovan angiven adress i Uddevalla kommun senast ett
år efter, a5~eslutet har fattats
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J usterandes signatur

Utdrags bestyrkande
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§ 59

Dnr BUN 2021/00218

Kultur och fritidsförvaltningens önskan om remissutlåtande
gällande Hållbart friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan

2030
Sammanfattning

Kultur och fritidsnämnden fick i flerårsplan 2020-2022 i uppdrag att ta fram en
övergripande plan för hållbart friluftsliv i Uddevalla kommun. Planen förväntas ta sin
utgångspunkt i de tio nationella målen för friluftsliv och syftar till att förtydliga det
kommunala friluftsarbetet, för att skapa goda förutsättningar för arbetet med
friluftsfrågor beträffande befolkningens friluftsvanor. Den övergripande planen ska vara
vägledande för och samordna, de kommunala friluftsinsatserna. Likaså ska
ansvarsfördelningen mellan nämnder klargöras och strukturer/organisationsplan som
kvalitetssäkrar arbetet på långsikt föreslås.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-15
Remissutgåva Hållbart friluftsliv Uddevalla kommuns friluftsplan 2030
Följebrev Kultur och fritidsförvaltningens önskan om remissutlåtande gällande Hållbart
friluftsliv - Uddevalla kommuns friluftsplan 2030
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att ställa sig bakom Uddevalla kommuns friluftsplan 2030

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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§ 60

Dnr BUN 2021 /00230

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, avsnitt
upphandling och inköp av varor och tjänster
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har den 24 februari 2021 fattat beslut om att revidera sin delegationsordning med anledning av att upphandlingsavdelningen har lämnat förslag på ändringar
av avsnittet om upphandling och inköp av varor och tjänster.
I och med att samtliga nämnder i kommunen förväntas tillämpa reglerna på samma sätt
rekommenderas övriga nämnder att anta justeringarna i sina respektive delegationsordningar.
Besluts underlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-26
Bilaga 1 Nu gällande delegationsordning för avsnitt Upphandling och inköp av varor
och tjänster
Bilaga 2 Förslag till delegationsordning för upphandling och inköp av varor och tjänster
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2021-02-24 § 46 Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning, avsnitt upphandling och inköp av varor och tjänster
Kommentar till delegationsordning för upphandling och inköp av varor och tjänster
Yrkanden

Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Avslag på förslaget i
handlingarna.
Anibal Rojas Jorquera (KD): Avslag på förslaget i handlingarna
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Martin Pettersson (SD)
och Anibal Rojas Jorquera (KD) avslagsyrkanden och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget i handlingarna.
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att revidera delegationsordningen vad gäller avsnitt om upphandling och inköp av varor

och tjänster
Reservation

Marin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter och Anibal Rojas Jorquera
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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§ 61

Dnr BUN 2021 /00305

Förändring av verksamhet Pedagogisk omsorg Herrestad
Sammanfattning

Pedagogisk omsorg med kommunen som huvudman är organiserad i tre grupper om 2-3
personal. Dagbarnvårdares arbetsdag är oftast 12 timmar, med så kallat måltidsuppehåll.
Det innebär att måltider äts med barnen, och att någon rast inte medges. För att
dagbarnvårdarna ska kunna hantera arbetstiden om 40 timmar/vecka samtidigt som
öppettiden är 60 timmar/vecka, behöver varje dagbarnvårdare avlastas ca 2 dagar/vecka,
då någon annan har ansvar för barnen.
Att rekrytera till tjänst som dagbarnvårdare i eget hem har visat sig vara mycket svårt
genom åren. Trots många insatser, såsom deltagande på Arbetsförmedlingen, artiklar
och film, sociala medier mm, har verksamheten inte lyckats med att återbesätta vakanser
som uppstår. Återkommande annonsering har inte gett resultat.
Den grupp som har sin lokal i Linets förskola, består av bara 2 dagbarnvårdare. För att
klara rimlig arbetstid är båda dagbarnvårdarna på heltid i lokalen. En barngrupp om 1012 barn i lokal är inte vad vårdnadshavarna valt. Med bara två personal blir
verksamheten mycket sårbar, och det tär på personalen att bära oron för hur det går om
någon måste vara frånvarande eller något annat skulle hända. De två dagbarnvårdarna
utför ett mycket bra arbete, men situationen för dem är inte hållbar.
Barn kan placeras på förskola tillsammans om vårdnadshavare så önskar.
Personal kan erbjudas annan tjänst.
Besluts underlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-31
Yrkanden

Anibal Rojas Jorquera (KD): Återremittera ärendet till förvaltningen i syfte att fråga
personalen om de vill fortsätta att driva verksamheten på annat sätt.
Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: Bifall till förslaget i
handlingarna.
Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter: Bifall till Anibal Rojas
Jorquera (KD) återremissyrkande
Propositionsordningar

Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot Anibal Rojas Jorquera
(KD) m.fl. återremissyrkande och finner barn och utbildningsnämnden besluta att
avgöra ärendet dag.
Omröstning begärs och ska verkställas
Barn och utbildningsnämnden godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för att beslut ska fattas idag.
Nej-röst för att ärendet ska återremitteras.
Utdrags bestyrkande

Protokoll
Barn och utbildningsnämnden

2021-04-22

Omröstningsresultat

Omröstningen utfaller enligt följande 10 ja-röster och 3 nej-röster avges vilket innebär
att ärendet beslutas idag.
Ja-röst

Nei-röst

Camilla Johansson (C)
Niklas Moe (M)
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Veronica Vendel (S)
Hampus Marcusson (S)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Bjarne Rehnberg (UP)
Majvor Abdon (UP)
Roger Ekeroos (M)

Anibal Rojas Jorquera (KD)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Martin Pettersson (SD)

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att avveckla den kommunala pedagogiska omsorgen i Herrestadsområdet.
Reservation

Marin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter och Anibal Rojas Jorquera
(KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

l?f

ftts signatur

Utdrags bestyrkande

Protokoll
Barn och utbildningsnämnden

2021-04-22

§ 62

Dnr BUN 2021 /00012

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-04-22
Sammanfattning

I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2021-03-162021-04-12
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att notera informationen

1l !ft1
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr BUN 2021 /00002

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-04-22
Sammanfattning

Genom förteckning daterad 2021-04-12 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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§ 64

Dnr BUN 2021/00031

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt 2021-04-22
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 2021-03-08, 2021-03-15, 202103-22, 201-03-29 och 2021-04-05 anmäls gjorda anmälningar från rektor om barn och
elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att

anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr BUN 2021 /00070

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola
2021-04-22
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 2021-03-22, 2021-03-29 och
2021-04-05 anmäls gjorda utredningar om frånvaro i förskoleklass, grundskola och
grundsärskola till barn och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-12
Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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§ 66

Dnr BUN 266962

Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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§ 67

Dnr BUN 2021 /00294

Samrådshandlingar för yttrande gällande detaljplan, ForshällaRöd 2: 12 m. fl (skola Skäret)
Sammanfattning
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
detaljplan för Forshälla-Röd 2: 12 m.fl. Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva
förutsättningar och utreda konsekvenserna för att uppföra en skola med tillhörande
friyta, infrastruktur samt kompletterande funktioner. Genom planförslaget undersöks
lämpligheten för en ny skola om upp till 600 elever.
Barn och utbildningsnämnden beställde 2020-01-23 § 15 ett planbesked
av Samhällsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till att uppföra ny skola med
kapacitet om ca 600 elever F-6 inom området Forshälla-Röd 2:12.
Exploatering har lokaliseringsprövats och kompletteras av en alternativstudie för att
redovisa kommunens ställningstagande och intresseavvägning. Planförslaget
överensstämmer med översiktsplanen genom att attraktivt kustnära boende främjas
samtidigt som hållbara val gynnas
Beslutsunderlag
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-04-21
Kungörelse detaljplan, Forshälla-Röd 212 m. fl (skola Skäret)
Planbeskrivning detaljplan, Forshälla-Röd 2.12 m. fl (skola Skäret)
Plank.arta detaljplan, Forshälla-Röd 2.12 m. fl (skola Skäret)
Alternativstudie detaljplan, Forshälla-Röd 2.12 m. fl (skola Skäret)
Yrkanden
Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: Bifall till förslaget i
handlingarna.
Bjarne Rehnberg (UP): Återremittera ärendet till förvaltningen i syfte att alternativa
placeringar utreds och presenteras.
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): Bifall till förslaget i handlingarna.
Niklas Moe (M): Bifall till förslaget i handlingarna.
Propositionsordningar
Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot Bjarne Rehnbergs (UP)
återremissyrkande och finner barn och utbildningsnämnden besluta att avgöra ärendet
dag.
Beslut

att ställa sig bakom planförslaget för detaljplan Forshälla-Röd 2: 12 m.fl.

Justerandes signatur

Utdrags bestyrkande
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Forts§ 67
Protokollsanteckning

Bjame Rehnberg (UP) lämnar följande protokollsanteckning för Uddevallapartiets
ledamöter:
"Uddevallapartiet vill att alternativa placeringar av den s.k Skäretskolan tas fram och
presenteras för nämnden med resp. För och nackdelar"

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

