
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 27 februari, kl. 08:30-14:45 

Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande §§ 19-21, §§ 24-42 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) 
Claes Dahl gren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Roger Ekeroos (M) 
Hampus Marcusson (S) ersätter Cecilia Sandberg (S) § § 17-18 

Hampus Marcusson (S) §§ 19-21, §§ 24-42 
Catarina Brorsson (S) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Majvor Abdon (UP) 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sonny Persson (S) 
Stadshuset 2020-03-03 

Y.~--6~-~rs-~----- 
Pernilla Gustafsson 

-~~---~·-······················· 

Paragrafer §§ 17-21, 
§§ 24-42 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

U~skrift 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2020-03-03 
2020-03-25 

.. T. 0.Y.½!.: .... -~ -~ 4--~-~. 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
K valitetsstrateg Anna Hurtig 
Planeringsstrateg Anna Kem 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg§§ 17-18 
V erksamhetschef grundskola Peter Madsen § § 1 7-18 
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson 
V erksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson § § 1 7-18 
Lokalplanerare Tony Andersson § 19 pkt 2 
Personalrepresentant Eva Carlsson 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 27 februari, kl. 13 :20 

Camilla Olsson (C), 1 :e vice ordförande 
Cecilia Sandberg (S), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) 
Pierre Markström (C) 
Claes Dahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Sonny Persson (S) 
Veronica Vendel (S) 
Marie-Louise Ekberg (S) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 

Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Roger Ekeroos (M) 

Hampus Marcusson (S) 
Catarina Brorsson (S) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Vivian Fräknefjord (MP) 
Stefan Eliasson (SD) 
Majvor Abdon (UP) 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Sonny Persson (S) 
Stadshuset 2020-02-27 

?.~ .. .6.'0.hf~~.0 ..... 
PemillaGu~ 

·~·····~~ . 

Paragrafer §§ 22-23 
Omedelbar justering 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2020-02-27 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2020-02-27 
2020-03-20 

Tur.4 ... ~.~~r~~····· 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson 
K valitetsstrateg Anna Hurtig 
Planeringsstrateg Anna Kern 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson 
Personalrepresentant Eva Carlsson 

Justerand~gnatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§17 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 Sonny 
Persson (S). Beräknad tid för justering är tisdagen den 3 mars 2020 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Sonny Persson (S) till justerande samt 

att justering äger rum tisdagen den 3 mars 2020 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§18 Dnr BUN 2020/00013 

Information till nämnd 2020-02-27 

1. Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och diskrimineringslagen 
till huvudman - barn/elever som känner sig kränkta/diskriminerade samt 
anmälningsärenden till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen 
- höstterminen 2019 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om lagstiftningen gällande 
anmälan till huvudman när elev upplever sig kränkt, hur rutinen är i Uddevalla 
samt lämnar exempel på vad kränkningarna kan bestå av. 

Bengtsson informerar om det senaste ärendet hos Barn och elevombudet. Barn 
och utbildningsnämnden diskuterar vikten av att arbeta med dessa frågor. 

2. Verksamhetsberättelse med resultatdialog SKA 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om upplägget för resultatdialogen, 
om beslutet om ny SKA-modell den 13 december 2018 samt om mål och 
förväntade effekter av den nya SKA-modellen. Lindroos lämnar även en 
tillbakablick på implementeringsåret av modellen, 2019 samt vilka problem 
bilder förvaltningsledningen har sett och lösningarna som har tagits fram. 
Lindroos arbetar med att stärka ledningsgruppen. 

V erksamhetscheferna kommenterar verksamhets berättelsen; 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen visar salsavärden för grundskolorna 
och informerar om olika sätt att tolka statistiken samt menar att grundskolan 
satsar på att jämföra resultaten för samma elever över tid. 

Verksamhetschef gymnasieskolan Stefan Einarsson kommenterar målet; 
Gymnasieexamen inom fyra år ska öka och jämför resultaten för yrkesprogram, 
högskoleförberedande program och IM-program. Einarsson kommenterar även 
målen; Genomsnittlig betygspoäng ska öka och Behöriga pedagoger ska inte 
minska. Camilla Olsson (C) frågar om pedagogernas försök till lönekarriär inom 
Uddevalla kommun har minskat. Förvaltningschef Staffan Lindroos anser att det 
har minskat. 
Einarsson kommenterar avslutningsvis målet; Sjukfrånvaron ska minska. 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg kommenterar att förskolan har 
en ökad medvetenhet i sitt arbete med likabehandling och diskriminering. 
Vinberg informerar om förskolans arbete med digitalisering och 
implementeringen av Vklass. Information lämnas även om hur de arbetar för att 
minska sjukfrånvaron. 

Justerand ~natur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§18 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson kommenterar att vuxen 
utbildningen, i och med arbetet med den nya SKA-modellen, ser att de behöver 
arbeta mycket med att skriva, framför allt inom svenska för invandrare, och med 
Matematikkursen, MA2b där många har det svårt. 

Barn och utbildningsnämnden delas upp i fyra grupper som träffar två 
verksamhetschefer per grupp för att ställa frågor om och diskutera 
verksamhets berättelsen. 

Barn och utbildningsnämnden återsamlas och grupperna redovisar vad de har 
pratat om med verksamhetscheferna. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§19 Dnr BUN 2020/00014 

Information - Förvaltningschef 2020-02-27 

1. Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Staffan Lindroos lämnar en rapport från möte med 
utbildningschefsnätverk och ordföringar inom Fyrbodals kommunalförbund. 

Lindroos ska som ordförande i utbildningschefsnätverket träffa arbetsutskott 
och tjänstemannaorganisationen för att diskutera samverkansavtal för gymnasie 
utbildning inom Fyrbodal. 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om samverkansavtal med Sotenäs 
kommun samt om Lars Stjernkvist dimensionsutredning. 
Dimensioneringsutredningen pekar på tre huvudspår för landets huvudman. 

• Frivillig samverkan mellan kommuner kring planering och 
dimensionering 

• Tvingande åtgärder för att kommuner ska arbeta gemensamt med 
planering och dimensionering 

• Direkt statlig styrning 

Grunden för ett samverkansavtal är gemensam planering och dimensionering. 

2. Lokalfrågor 
Tolkning av Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1 FRI 1) gällande friyta 
förskolor och skolor 
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om ärendet och kommunlednings 
kontorets förslag till nytt beslut. Martin Pettersson (SD) menar att beslutet inte 
behövs då plan- och bygglagen pekar på att Samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta i denna fråga. 

Status på beställda objekt av barn och utbildningsnämnden 
Lokalplanerare Tony Anderson informerar om eventuell ny F-6 skola på Skäret, 
Ammenäs samt eventuell förskola i Råssbyn. 
Information lämnas även om eventuell ny förskola i Hälle, arbetet med skolan 
och förskolan i Forshälla samt Äsperödsskolan. 

Andersson informerar att det krävs en verksamhetsplanering i områdena 
Herrestad/Norgården/Källdal samt 
Ramneröd/Sandersdal/U nneröd/Väster/Hovhul t/Dalaberg. 

Andersson informerar vidare om ny förskolelokal på fastigheten Killingen 1. 

3. Barnomsorgskön - presenteras digitalt 

Justerancifs signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 20 Dnr BUN 2020/00015 

Information - Ordförande 2020-02-27 

1. Ordföranden informerar 
Camilla Olsson (C) informerar om invigningen av Söndagsvägens förskola samt 
om föreläsningen "Vad gör porren med våra barn" den 27 april. 

Olsson (C) informerar vidare om statsbidraget Delmos från Delegationen mot 
segregation som har använts i arbetet med inkludering och integration. 
Mänskliga rättighetskornmitten har beslutat att använda det som är kvar av 
pengarna till att anordna en utbildningsdag i kärlek och heder. Dagen vänder sig 
till skolornas elevombud. 

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar att ärendet med 
Kunskapsförbundet Väst ska gå till huvudförhandling. 

Camilla Olsson (C) lämnar information om besök från smittskyddsläkare 
gällande eventuell spridning av Coronaviruset. Säkerhetschef Björn Segelod ska 
ta fram en plan. 

Olsson (C) informerar slutligen om Kommunstyrelsens ordförande svar på barn 
och utbildningsnämndens hemställan att klargöra vilka principer som gäller 
avseende kostnadsöverföring mellan nämnder. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 21 Dnr BUN 2020/00062 

Tillsynsrapport höstterminen 2019 
Sammanfattning 
Uppdrag 
Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och 
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars 
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. 

Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 
verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be 
hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen. 

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 
och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 
bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 
verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

Tillsynsarbetet hösten 2019 
Tillsynsenheten har under hösten 2019 vidareutvecklat tillsynsarbetet genom att 
exempelvis utöka antalet bedömningsområden som innefattas i tillsynen. (För samtliga 
bedömningsområden för enskild förskola, enskilt fritidshem och enskild pedagogisk 
omsorg se Bilaga tillsynsrapport hösten 2019). 

Under hösten 2019 har tillsynsenheten genomfört regelbunden i följande 
verksamheter; 

• Föräldrakooperativet Klostergårdens förskola Ekonomiska förening 
Klostergårdens förskola 

• Förskolan Lustträdgården på Åh Ekonomisk förening, Förskolan Lustträdgården 
• Förskolan Fisken Ekonomisk förening, Förskolan Fisken 
• Smultronplantans Ekonomiska förening, Smultronplantans förskola 
• Montessoriförskolan Kaprifolen Ekonomisk förening, Montessoriförskolan 

Kaprifolen 

Under hösten 2019 har tillsynsenheten genomfört riktad tillsyn i följande 
verksamheter; 

• Ekolek Barnomsorg AB, avdelning IH 
• Ströms Slott AB, pedagogisk omsorg, avdelning SA 

Under hösten 2019 har tillsynsenheten påbörjat arbetet med uppföljning av tidigare 
tillsynsbeslut i följande verksamheter; 

• Christella barnomsorg 
• Ulna AB, Fritidshemmet Mareld 

Justerand U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 21 

Ågar- och ledningsprövning 
Tillsynsenheten har även informerat om ägar- och ledningsprövning för huvudmän som 
sedan tidigare beviljats tillstånd att bedriva enskild förskola eller enskilt fritidshem av 
Uddevalla kommun. Tillsynsenheten har begärt in att varje huvudman som bedriver 
enskild förskola eller enskilt fritidshem med godkännande av Uddevalla kommun ska 
inkomma med en redovisning av ägar- och ledningskretsen senast 2020-02-17 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-21 samt Bilaga 
tillsynsrapport hösten 2019. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna tillsynsenhetens rapport för hösten 2019 i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse samt Bilaga 1, daterad 2020-01-21 

Justeransf?s signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Omedelbar justering 

§ 22 Dnr BUN 2019 /01255 

Kommunstyrelsens remiss - Riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Sammanfattning 
Kommuner och landsting ska, enligt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk § 5b, anta mål och riktlinjer för sitt arbete med de fem nationella 
minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, i enlighet med 
Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella 
minoriteter. Länsstyrelserna har utsetts till uppföljningsansvariga enligt lag 2018:1367. 

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun beskriver 
övergripande kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, utifrån vilken 
nämnd som ansvarar för uppdraget. 

Riktlinjerna följer de inriktningar som Lag (2009:724) pekar ut som mest angelägna: 
• Nationella minoriteters språk 
• Nationella minoriteters rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk 
• Nationella minoriteters kultur 
• Information till nationella minoriteter 
• Kompetensutveckling om nationella minoriteter 
• Delaktighet och inflytande i frågor som särskilt berör nationella minoriteter 
• Samordning och uppföljning är skriver du din korta sammanfattning 

Kommunledningskontoret har mot bakgrund av detta skrivit fram ett förslag på riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun, som remitteras till berörda 
nämnder enligt delegationsbeslut KS 2019-11-22. Riktlinjerna beskriver övergripande 
kommunens arbete med nationella minoriteters rättigheter, och specificerar vilken 
nämnd som ansvarar för vilka åtaganden. Sedan 2013 har Uddevalla kommun ingått i 
det finska förvaltningsområdet. Till åtagandet följer en uppdragsbeskrivning utfärdad 
2013-06-12. Riktlinjerna föreslås dels ersätta den tidigare uppdragsbeskrivningen, dels 
utvidgas till att gälla samtliga fem minoriteter. Nämnden ska i samverkan med kultur 
och fritidsnämnden samt socialnämnden, uppmuntra och ta tillvara initiativ från de 
nationella minoriteterna om språkliga och kulturella insatser i sina verksamheter där 
syftet är att stärka och utveckla de nationella minoritetsspråken (finska, jiddisch, 
meänkieli, romani chib och samiska). Ärendet är på remiss hos nämnderna Barn och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden, samt Kultur och fritidsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2020-01-15 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2012-03-28 § 97 Hemställan om frivillig 
anslutning till förvaltningsområde finska 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2013-08-28 § 211 Uppdrags beskrivning 
förvaltningsområde sverigefinländare 
Skrivelse U ppdragsbeskrivning Sverigefinländare 2013 0612 

Justerand~natur ;;i~ Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 22 

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Riktlinjer för arbetet med nationella 
minoriteter i Uddevalla kommun 
Riktlinjer Nationella minoriteter 
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Förordning om nationella minoriteter och minoritetsspråk 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § 53 Riktlinjer 
för arbetet med nationella minoriteter i Uddevalla kommun 
Delegationsbeslut enligt kommunstyrelsens delegation nr 8, remittera riktlinjer för 
arbetet med nationella minoriteter till berörda nämnder 
Yrkanden 
Niklas Moe (M) för ledamöter i partierna för samverkansmajoriteten M, C, L, KO, MP 
och UP: tilläggsattsats: att skicka med till barn och utbildningsförvaltningen att vi vill 
ha en återkoppling om hur rekryteringen fungerar för finskspråkiga lärare och om vi 
uppfyller vårt uppdrag enligt lagstadgade krav 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att ställa sig bakom kommunledningskontoret förslag på Riktlinjer för arbetet med 
nationella minoriteter i Uddevalla kommun, 

att skicka med till barn och utbildningsförvaltningen att vi vill ha en återkoppling om 
hur rekryteringen fungerar för finskspråkiga lärare och om vi uppfyller vårt uppdrag 
enligt lagstadgade krav samt 

att ärendet förklaras omedelbart justerat 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare 

Camilla Olsson (C) zor~ Sonny Persson (S) 

~-~- 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Omedelbar justering 

§ 23 Dnr BUN 2019/01256 

Kommunstyrelsens remiss Avveckling av mötesplats Tureborg 
Sammanfattning 
Uddevalla kommun har sedan år 2009, respektive år 2012, bedrivit gemensamma 
mötesplatser i stadsdelarna Dalaberg och Tureborg. Beslutet att få till stånd fysiska väl 
fungerande mötesplatser där invandrare och svenskar träffas, antogs av 
kommunfullmäktige, som ett av uppdragen i handlingsprogrammet "Program för 
integration och motverkande av utanförskap 2007-2011 ". Samtliga nämnder, samt 
stiftelsen Uddevallahem, är ansvariga aktörer, men från och med den 1 maj 2016 ligger 
det samordnande ansvaret på Kommunstyrelsen. 

Den 19 september 2019 antog Socialnämnden, som ett av besparingsförslagen inför år 
2020, att gå ur samfinansieringsöverenskommelsen kring mötesplatserna. Idag 
finansierar SN och BUN, som de stora nämnderna, 35 % vardera för båda 
mötesplatserna. Eftersom kostnaden fortfarande finns kvar för kommunen önskar 
kommunstyrelsen avveckla mötesplatserna snarast möjligt, då det inte längre finns 
möjligheter att nyttja det fysiska samverkansforumet 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-27 att remittera ärendet Avveckling av mötesplats 
Tureborg till Barn och utbildningsnämnden, socialnämnden, Kultur och fritidsnämnden 
och Uddevallahem där aktörerna ombeds belysa hur en avveckling påverkar deras egen 
verksamhet. 

Kommunledningskontoret föreslår att börja med att avveckla mötesplats Tureborg och 
att det arbetet skall starta upp senast april 2020. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 
Risk och konsekvensbedömning mötesplatserna Dalaberg och Tureborg 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-06-19 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-01-25 
Bilaga risk och konsekvensbedömning minnesanteckningar Övernavet 2008-08-18 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2010-06-16 § 196 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokoll Kommunstyrelsen 2012-04-25 § 123 
Bilaga risk och konsekvensbedömning protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2011-08-31 
§ 237 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Avveckling av Mötesplats Ture borg 
Arbetsmarknads- och integrationsutskottets protokollsutdrag 2019-11-13 § § 54 Risk 
och konsekvensbedömning vid förändring av mötesplatserna Tureborg och Dalaberg 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-11-27 § 311 Avveckling av mötesplats 
Tureborg, beslut om remiss. 

J usterandes si'gimtur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 23 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på remissen lämna barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse som 
beskriver hur en avveckling av Mötesplats Tureborg påverkar grundskolans verksamhet 
samt 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Protokollsanteckningar 
Niklas Moe (M) lämnar följande protokollsanteckning från samverkansmajoriteten; M, 
C, L, KO, MP och UP: 

"Att barn och utbildningsförvaltningen samt ordförande får i uppdrag att gemensamt 
med övriga nämnder hitta ett bra verksamhetsalternativ istället för mötesplats Tureborg 
gällande fritid för barn och unga på Tureborg." 

Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar för Vänsterpartiet följande protokollsanteckning: 

"Remissvaret från grundskolan är bra, men täcker inte in alla aspekter för området 
Ture borg. 
Risk- och konsekvensbedömningen beskriver hur Tureborg kommer att sakna vuxna 
som rör sig naturligt i området och personal som ser över näridrottsplatsen. Det bor 
många barn och unga i området och risken finns att yngre dras till äldre ungdomsgäng. 
Det blir svårare att nå de boende utan lokal. Vänsterpartiet förordar alternativ 2 som 
beskrivs under åtgärder: 
Utveckling och/eller ändring av inriktning av verksamheten. Att en genomförandeplan 
tas fram. Politiska beslut i nämnder och Kommunfullmäktige kring fortsatt ansvarig 
nämnd, samt att finansiering lyfts i kommande plan- och budgetdialog. 

Vi tror inte på att denna besparing blir en besparing för kommunen, tvärtom kommer 
det på sikt att generera kostnader som överstiger denna mindre summa. Tidiga insatser 
på barn och unga ger vinst längre fram i form av bl.a godkända betyg och framtida 
arbete. 

Kerstin Joelsson-Wallsby (v) ers i BUN, ledamot i KF." 

Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraterna följande protokollsanteckning: 

"Vår bedömning är att mötesplats Tureborg inte utgör den plattform för integration som 
det var tänkt. Istället har andra platser utgjort plattform för naturliga möten, vilket klart 
är att föredra. Därmed har mötesplats Tureborg kommit att fungera som en fritidsgård. 

Just~es signat~, Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 23 

Med bakgrund i detta har Sverigedemokraterna i sin budgetmotion för verksamhetsåret 
2020 budgeterat för en avveckling av mötesplats Tureborg." 

Vid protokollet 

Pernilla Gustafsson 
Nämndsekreterare 

r:p Q~~ 6 V0 {-vl ·65 (I'-, 
Camilla Olsson (C) 

~eor~ 

Sonny Persson (S) 

~ ~- -- 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 24 Dnr BUN 2019/01214 

Återrapport Förändring av grundskolans struktur 
Sammanfattning 
Grundskolan i Uddevalla kommun har över tid arbetat med utmaningen att höjda 
kunskapsresultaten i grundskolan. Trots riktade satsningar från kommunfullmäktige och 
nämnd, i tillägg till betydande statsbidrag, finns ännu inget tydligt trendbrott gällande 
måluppfyllelsen - trots stora kompensatoriska insatser. Barn- och utbildnings 
förvaltningen beskriver i denna utredning en omvärldsanalys, hur Uddevallas elev 
strömningar ser ut idag fördelat på antalet högstadium samt ger fler frågeställningar till 
fördjupade studier. Många kommuner och fristående huvudmän satsar idag på större 
enheter för att på så vis öka samordningsvinster och resursutnyttjande. Margeretegärdes 
placering i närheten av Uddevalla gymnasium kan ge flera möjligheter. Vidare beskriver 
utredningen hur eleverna idag fördelas på de fem högstadieskolorna, samt hur många 
elever som idag studerar på Margeretegärde på IM-programmet. Resultatet av 
utredningen är att många frågor kring detaljer återstår och att djupare studier är 
nödvändiga innan nämnden kan fatta beslut om en förändrad struktur för grundskolan. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12 
Utredning av förändring av grundskolans struktur 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna Utredning av förändring av grundskolans struktur, 

att ge Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att göra en fördjupad förstudie 
utifrån utredningens frågeställningar samt 

att arbetet med förstudien redovisas för nämnden löpande 

Justerand?s' signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 25 Dnr BUN 2019 /01231 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort 
vid GLA 
Sammanfattning 
Stefan Eliasson (SD) lämnar som tjänstgörande ersättare in ledamotsinitiativ gällande 
truckkort vid GLA 2019-11-21. I initiativet framförs att elever i vissa utbildningar har 
behov av truckkort för att lättare få plats på företag inom vissa branscher. 

Barn och utbildningsnämnden beslutade 2019-12-10 § 155 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten samt kostnaden för en 
truckkortsutbildning samt 
att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 

Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer gjort 
en utredning som kommit fram till följande: 
Truckkort kan ges som en kurs inom gymnasieutbildning inom fordonsprogrammet som 
ingående i utbildningen. Inom övriga nationella program ges inte denna utbildning om 
inte ett särskilt rektorsbeslut föreligger. Inom vissa yrken kan ett truckkort vara använd 
bart under APL. Inom skolförlagda utbildningar och inom lärlingsutbildning kan det 
vara brist på lämpliga APL platser. Om elev har truckkort kan möjligheter till APL 
platser i vissa fall öka. Kostnader för truckkort är mellan 1500-3000kr/elev. Den lägre 
kostnaden gäller om skolan har egen utbildare. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående truckkort vid GLA 
Protokollsutdrag 2019-12-10 § 155 Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) 
angående truckkort vid GLA 

Yrkanden 
Krzysztof Swiniarski (SD): Bifall till förslaget i handlingarna. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att erbjudande om kurs för truckkort kan ges till elever om rektor bedömer att det är en 
förutsättning för att en APL plats skall kunna användas. 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 26 Dnr BUN 2019/01230 

Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, 
busskort och övernattning vid GLA 
Sammanfattning 
Stefan Eliasson (SD) lämnar som tjänstgörande ersättare in ledamotsinitiativ gällande 
resor, busskort och övernattning vid GLA 2019-11-21. 

I initiativet framförs att elever på GLU/GLA enbart kan få reseersättning, busskort eller 
hjälp med övernattning men inte kombinerat. Det blir ekonomiskt tufft för elever som 
får plats på företag som är etablerade utanför Uddevalla kommun. Initiativlämnaren 
menar att det skulle underlätta för dessa elever om de har möjlighet att kombinera 
reseersättning/busskort med övernattning. Dessutom framförs att fler eventuellt då får 
möjlighet att ta plats på företag utanför kommunen 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 2019-12-10 § 156 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att kombinera ersättning för 
resor/busskort med övernattning samt lämna en kostnadsbedömning av detsamma samt 
att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 

Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer 
utrett initiativet och framför att frågan gäller ersättningar till elev inom lärlings 
utbildning med lön (GLA). Elever som går ordinarie lärlingsutbildning får det förstärkta 
studiebidraget med 1000 kr/månad för resor samt matersättning. Överstiger kostnaden 
detta belopp ersätter skolan. 

Elev inom GLA har lön från företaget som består av 5-6 tkr i åk 1 och 7-8 tkr i åk 2-3. 
GLA elever får ingen ersättning för resor och mat utan de bekostar det själva. Skolan 
har inte ersatt eventuellt boende som regel utan endast undantagsvis om en APL plats 
inte kan nås på annat sätt samt att alternativplats helt saknas. En kostnadsbedömning i 
nuläget är inte möjligt att göra då detta inte är ett ordinariealternativ utan endast sker 
undantagsvis. 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) angående resor, busskort och övernattning 
vid GLA 
Protokollsutdrag 2019-12-10 § 156 Ledamotsinitiativ från Stefan Eliasson (SD) 
angående resor, busskort och övernattning vid GLA 
Yrkanden 
Krzysztof Swiniarski (SD): Bifall till förslaget i handlingarna 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 26 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att det skall vara möjligt för elev inom GLU/GLA att få ersättning för övernattning 
samt 

att dessa frågor avgörs av enskild rektor utifrån särskilt styrkta behov för att 
utbildningen skall kunna genomföras av eleven på den plats där företaget finns och där 
kollektivtrafik inte utgör ett alternativ. Denna bedömning kan göras för elever inom 
såväl ordinarie lärlingsutbildning som inom GLA. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 27 Dnr BUN 2019/01229 

Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående 
delprov för frisörelever 
Sammanfattning 
Hampus Marcusson (S) lämnar som tjänstgörande ersättare för S-gruppen i barn och 
utbildningsnämnden in ledamotsinitiativ gällande delprov för frisörelever 2019-11-21. 
Initiativlämnaren menar att eleverna inom Uddevalla gymnasieskola får bekosta det 
delprov som krävs för att bli frisör med gesällbrev själva eller genom sina föräldrar. 
Vidare framförs att det har skett en minskning av antalet frisörelever som under sin 
skoltid gör delprovet de senaste åren, vilket leder till att de har svårare att bli anställda 
på en frisörsalong efter att de tagit gymnasieexamen. 

Den Socialdemokratiska gruppen i Barn och utbildningsnämnden föreslår att 
förvaltningen ges i uppdrag: 
att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle kosta att erbjuda delprovet 
kostnadsfritt för de elever som har uppnått tillräckliga kunskapskrav för att kunna 
genomföra provet. 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 2019-12-10 § 157 
att förvaltningen får i uppdrag att undersöka antal elever som berörs och vad det skulle 
kosta att erbjuda delprovet kostnadsfritt för de elever som har uppnått tillräckliga 
kunskapskrav för att kunna genomföra provet samt 
att ovanstående utredningar redovisas till nämnden senast i februari 2020 

Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer 
utredd frågan och framför att skolan inte ersätter kostnader för det eftergymnasiala 
delprovet för att få gesällbrev inom frisör idag då det inte ingår i den obligatoriska 
utbildningen. Antal elever som berörs är ca. 10-15 elever/år som tar studenten från 
frisörprogrammet. Delprov 1 kostar 2000 kr/elev. Provet erbjuds under åk 3 av 
frisörföretagarna och samordnas av skolan. Gesällbrev avläggs efter 1,5-2 år efter 
gymnasieexamen. Delproven är flera och traditionen är att frisörorganisationen erbjuder 
detta första steg under åk 3. Om skolan skulle bekosta detta är det ca. 30 tkr/år. 
Kostnaden ryms inte inom rektorsenhetens budget idag. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07. 
Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) angående delprov för frisörelever 
Protokollsutdrag 2019-12-10 § 157 Ledamotsinitiativ från Hampus Marcusson (S) 
angående delprov för frisörelever 

Yrkande 
Sonny Persson (S) för ledamöter i S-gruppen: Bifall till Hampus Marcussons 
ledamotsinitiativ. 

Justerantles signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 27 
Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på S-gruppens bifallsyrkande mot förslaget i 
handlingarna och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar enligt förslaget i 
handlingarna. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att med hänvisning till barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07 
anse ledamotsinitiativet från Hampus Marcusson (S) angående delprov för frisörelever 
besvarat. 

J usterarfdessignatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 28 Dnr BU N 2019 /00363 

Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående 
investeringsbudget för Östrabo yrkes 
Sammanfattning 
Ledamot Sonny Persson (S) har lämnat in ledamotsinitiativ angående investerings 
budget för Östrabo yrkes. Persson har tidigare lämnat ett ledamotsinitiativ som 
behandlades och beslutades om i nämnden den 2019-04-23 (Dnr 2019/00363). Det har 
under innevarande verksamhetsår tillförts investeringsmedel, en ökning från 7,5 - 8,0 
mkr till cirka 11 mkr. Initiativlämnaren menat att behovet av ytterligare investeringar 
kvarstår. 

Med hänvisning till beslutet om att "investeringsbehovet av arbets- och undervisnings 
underlag vid Östrabo yrkes tas med i budgetarbetet" yrkar S-gruppen i barn och 
utbildningsnämnden följande: 
att: inom ramen för investeringsbudgeten för 2020 tilldela ÖY lägst 11 miljoner samt 
att: redovisade behov av ytterligare investeringar följs upp i kommande budgetprocesser 
för 2021. 

Barn och utbildningsnämnden beslutar 2019-12-10 § 159 
att förvaltningen får i uppdrag att utreda yrkandena i lämnat ledamotsinitiativ samt 
att ovanstående utredning redovisas till nämnden senast i februari 2020 

Verksamhetschef för Uddevalla gymnasieskola har tillsammans med berörda rektorer 
utrett ovanstående yrkanden och framför att gymnasieskolans investeringar under senare 
år inte har kunnat möta de äskande som rektorsenheterna lämnat inom främst yrkes 
utbildningar. Konsekvensen av detta är att nödvändiga uppdateringar inom främst 
industri och fordonsutbildning inte kunnat ske i tillräcklig omfattning. En särskild 
skrivning gällande de för låga investeringsramarna för gymnasiet senare år lämnades till 
förvaltningschefen 2019. Utifrån den behovsbeskrivningen så tillfördes gymnasieskolan 
en ökad investeringsram på 11 miljoner kr för 2019. En utökning om ca. 4 miljoner kr. 
En investeringsram i nivå med 11 miljoner kr kommande år bedöms kunna möta 
behoven. 

Den höjda ramen 2019 har möjliggjort att uppdateringar nu kunnat påbörjats inom 
fordonsparken med fordon som klarar de nya miljökraven för lastbil samt att 
entreprenadmaskiner har förnyats. Inom industriprogrammet har modernisering steg 1 
skett av skärande maskiner. 

Investeringsplanen omfattar 2019-2021 och för att kunna fullfölja uppdateringar av 
fordon och maskiner inom yrkesutbildningarna behövs den ökade investeringsramen för 
gymnasiet. 

Under 2020 kommer också en uppdatering ske av nedslitna och bristfälliga elevmiljöer 
när det gäller möbler inom hela gymnasieskolan. Denna satsning sker för att möta att 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 28 

det nu blir succesivt fler elever i lokalerna samt att det bidrar till ökad trygghet och 
studiero med ändamålsenliga elevmiljöer. 

Inom planperioden 2020-2036 kommer elevantalet inom gymnasieskolan att öka med ca 
30%. Andelen nya utbildningsplatser som skall inrättas är betydande. Inom främst 
yrkesutbildningarna kommer detta att medföra nyinvesteringar av utbildnings 
inventarier. Detta gör att de återinvesteringar som nu sker för att uppdatera dagens 
utbildningsinventarier kommer att behöva följas upp med investeringsramar som 
medger nyinvesteringar kommande år. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-07 
Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående investeringsbudget för Östrabo 
yrkes 
Bilaga Särskilda investeringsbehov gymnasiet 2019 
Protokollsutdrag 2019-12-10 § 159 Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) angående 
investeringsbudget för Östrabo yrkes 

Yrkanden 
Sonny Persson (S) för ledamöter i S-gruppen: Bifall till förslaget i handlingarna. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att under perioden 2020-2021 se över om gymnasieskolans investeringsramar kan 
förstärkas för att fortsatt reinvestera inom yrkesutbildningar samt tillgodose miljökrav 
inom fordonsprogrammet samt uppdatering inom maskinparken på industriprogrammet 
inom styrda skärande maskiner. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 29 Dnr BUN 2020/00161 

Reviderat Ramprogram Uddevalla förskolor 
Sammanfattning 
Då Uddevalla är en tillväxtkommun upprättades 2016 ett ramprogram som utgår från 
styrdokument, relevant forskning och beprövad erfarenhet. Miljön i förskolan ska vara 
både funktionell, säker och uppfylla verksamhetens krav för både barn och vuxna. Hur 
en förskola utformas har stor inverkan på de aktiviteter och den verksamhet som sker 
och genomförs. Målsättningen med ramprogrammet är att det ska fungera som ett 
styrdokument och ett underlag för kommunikation mellan de som berörs vid beställ 
ning, planering, utformning, upphandling och uppförande av lokaler som är ämnade för 
förskolans verksamhet. Ramprogrammet ska ge möjlighet att forma förskolan på olika 
sätt inom en yttre ram. 

Barnen har fått ta större plats i det reviderade ramprogrammet för Uddevalla förskolor 
då det utgår från den nya läroplanen Lpfö 18, FN :s Barnkonvention, Skolverkets 
riktlinjer med mera. I det reviderade ramprogrammet lyfts lärande för hållbar utveckling 
samt hälsa och välbefinnande fram, med utgångspunkt i Läroplan för förskolan 2018. 
Även utemiljön i förskolan har fått ta mycket större plats samt de olika pedagogiska 
rummens innehåll och utformning redogörs på ett tydligare sätt, inklusive 
personal utrymmen. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-01-31 
Ramprogram Uddevalla förskolor 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anta reviderat ramprogram Uddevalla förskolor 

J usterand?s° signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 30 Dnr BUN 2020/00162 

Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10§ och 
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner 
sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barn 
och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - höstterminen 
2019 
Sammanfattning 
I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända 
mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 
6: 10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 
eller trakasserier. 

Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge 
nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 
anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 
behandling eller diskriminering. 

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 
är det anmälningarna under höstterminen 2019 som följs upp och analyseras. Även 
terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen och barn- och elevombudet 
(BEO) redovisas. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-06 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 
anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till BEO och Skol 
inspektionen för höstterminen 2019 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 31 Dnr BUN 2020/00163 

Strategi drogfri ungdom 2020-2021 
Sammanfattning 
Strategin för kommunens drogförebyggande arbete, Drogfri ungdom, har reviderats. 
Strategin har funnits sedan 2011 och reviderades senast 2018-01-25. Eftersom samhället 
och förutsättningarna förändras så krävs också revidering av strategin, även om den 
utgår från samma grundprinciper som fastslogs från början. Strategin ska antas av barn 
och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden för att på så sätt vara ett 
uppdrag som varje förvaltning måste arbeta med. Strategin har beretts av de två 
nämndernas gemensamma presidium och varje nämnd ska nu stadfästa strategin genom 
beslut i respektive nämnd. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-02 
Bilaga - Strategi Drogfri Ungdom 2020-2021 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna den reviderade strategin för kommunens drogförebyggande arbete, 
Drogfri ungdom för 2020-2021. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 32 Dnr BUN 2019 /01271 

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och 
kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2019 
Sammanfattning 
Enligt Hälso- och sjukvårdens lagar (HSL) och författningar ska vårdgivare senast 1 
mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Det ska också upprättas kvalitets 
berättelse och informationssäkerhetsberättelse. För elevhälsan i Uddevalla kommun har 
vi slagit samma dessa tre dokument till ett gemensamt. Medicinska, psykologiska och 
logopediska insatser ingår i rapporterna då det är dessa tre områden som lyder under 
HSL 

Patientsäkerhets- och kvalitetsarbete utförs kontinuerligt under året med egenkontroller 
och riskanalyser. Hela personalgruppen görs delaktig i arbetet. 

Ledningssystemet har reviderats under året och nya rutiner har tillkommit. 
Organisationsförändringar har skett under året med nya enhetschefer. 
Antalet avvikelser är på samma eller lite lägre nivå än tidigare år men fler avvikelser har 
i år skrivits av psykologer och färre av skolsköterskor. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-28 
Patientsäkerhetsberättelse med kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse för 
elevhälsan i Uddevalla kommun 2019 
Bilaga: Riskanalys Elevhälsans medicinska insats (EMI) 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att Patientsäkerhetsberättelse med kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse för 
elevhälsan i Uddevalla kommun 2019 antas 

U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 33 Dnr BUN 2019/00864 

Aterrapport av uppdrag att utreda olika former för pedagogisk 
omsorg, inklusive alternativa driftsformer 
Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningens utredning redovisar hur Uddevalla kommuns 
pedagogiska omsorg är organiserad idag, samt hur andra kommuner organiserar 
densamma. Vidare beskrivs att efterfrågan från vårdnadshavare till den pedagogiska 
omsorgen är sjunkande och att intresset för att arbeta som dagbarnvårdare dessutom är 
svalt. 

Utredningen beskriver även andra alternativa organisationsformer såsom exempelvis 
fristående pedagogisk omsorg, kooperativ och intraprenad. 

En utmaning med den kommunala pedagogiska omsorgen så som den är organiserad 
idag, är att få en ekonomi i balans, samt utveckla fler möjligheter till professionell 
utveckling för dagbarnvårdarna. 

Det framkommer också, med hänvisning till en nationell rapport gjord av Skol 
inspektionen (2016), att dagbarnvårdare är svårt att nyrekrytera, då "yrket inte ligger i 
vår samtid". Dagbarnvårdare som intervjuats i rapporten uttrycker sitt arbete som ett 
"kall" men att man kan sakna det kollegiala utbytet som kommer med att arbeta i en 
grupp med andra vuxna. Skolinspektionens rapport påpekar även risker för brister i 
likvärdighet för de barn som går i förskola respektive hos dem som går hos dagbarn 
vårdare. 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-11 
Utredning - Alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i syfte att satsa på fler 
dagbarnvårdare 

Yrkande 
Camilla Olsson (C) för ledamöterna i samverkansmajoritetens partier; M, C, L, KD, MP 
och UP: Ändringsyrkande: att attsats 3 "att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med ett nytt förslag på målformulering till nämnden avseende kommunfullmäktiges 
uppdrag att satsa på fler dagbarnvårdare" ändras till att ge förvaltningen i uppdrag att 
återkomma med ett nytt förslag på målformulering till nämnden avseende 
kommunfullmäktiges uppdrag. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna Utredning - Alternativa driftsformer för pedagogisk omsorg i syfte att 
satsa på fler dagbarnvårdare, 

att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare utveckla dagbarnvårdares möjligheter till 
prts ·.6nell utve;kling samt 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 33 

att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ett nytt förslag på målformulering till 
nämnden avseende kommunfullmäktiges uppdrag. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 34 Dnr BUN 2020/00019 

Verksamhetsberättelse 2019 Barn och utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Som en del av kommunens årsredovisning ska varje nämnd lämna en verksamhets 
berättelse innehållande en uppföljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat 
utifrån kommunfullmäktiges övergripande strategier, nämndstrategier, uppdrag och mått 
i nämndens styrkort. 
Besluts underlag 
Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse daterad 2020-01-24 
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse 2019 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna verksamhetsberättelse för 2019. 

J usteramle§signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 35 Dnr BUN 2020/00199 

Elevens hälsa i fokus - pilot för digital elevhälsoenkät 
Sammanfattning 
Projektet Elevens Hälsa i Fokus arbetar för att det ska bli möjligt att jämföra och 
analysera data om elevers hälsa under skolåren i hela Västra Götaland. Skolsköterskans 
hälsosamtal ska fortsatt stå i fokus. Före samtalet ges nu information, samtycke 
inhämtas och en digital enkät används som underlag mot som tidigare enkät på papper. 
Detta möjliggör mer analys och statistik på grupp och kommunnivå. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-04 
Beslutsunderlag Elevens hälsa i fokus - Behörighetsnivåer 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att delta i projektet "Elevens Hälsa i Fokus" samt 

att godkänna behörighets- och rättighetsnivåer enligt beslutsunderlaget 

J usteran,d6sigrrntur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 36 Dnr BUN 2020/00205 

Samverkansavtal med Sotenäs kommun 
Sammanfattning 
Den svenska gymnasieskolan har över tid genomgått ett flertal reformer. Bland annat 
har det tidigare individuella programmet ersatt av IM-program (Introduktionsprogram) 
som vänder till elever som inte är behöriga till de nationella programmen. 
Kravet på landets kommuner gällande gymnasieutbildning är tydligt. Alla kommuner är 
skyldiga att erbjuda samtliga nationella utbildningar inom den svenska gymnasieskolans 
struktur. Detta kan göras på olika sätt: 

Genom utbildningar i egen regi 
Genom avtal med andra huvudmän 
Genom utbildningar i egen regi samt avtal med andra huvudmän. 

Samverkan inom Fyrbodal 

Inom de flesta regioner har idag samverkansavtal utvecklats och tecknats mellan 
kommuner. Exempel på detta är GR-regionen samt gymnasiesamverkan Värmland. 
Inom Fyrbodal tecknades 2005 ett samverkansavtal för gymnasieutbildning. Av olika 
anledningar sades avtalet upp och ersattes med en avsiktsförklaring 2013. Som en 
konsekvens av denna avsiktsförklaring tecknades ett avtal om s k "fritt sök" mellan 
Fyrbodals kommuner. 
Avtalet om fritt sök innebär att alla elever, oavsett kommun, kan söka fritt utbudet på de 
nationella programmen som Fyrbodals kommuner erbjuder. 

Förenklat kan ett avtal om fritt sök beskrivas att varje enskild kommun kan göra som 
man vill utan hänsyn till större strategiska helheter som kompetensförsörjning, minskat 
utanförskap, ekonomi m m. 
Ofta tenderar avtal om fritt sök att bli kostnadsdrivande då incitament för anpassning 
saknas i avtalskonstruktionen. 

Samverkansavtal med Sotenäs kommun 

I november 2019 kontaktade tjänstemän från Sotenäs kommun motsvarande i Uddevalla 
kommun i syfte att undersöka förutsättningarna för ett tvåparts samverkansavtal. 
Regelverket för kommunen säger att en kommun kan ha flera olika avtal med olika 
huvudmän vilket innebär att inga formella hinder för ett samverkansavtal föreligger. 

Som en konsekvens av kontakterna med Uddevalla kommun sade Sotenäs kommun i 
december 2019 upp avtalet om fritt sök. Uppsägningstiden är 18 månader vilket innebär 
att ett samverkansavtal med Uddevalla kommun kan realiseras först höstterminen 2021. 

Dimensioneringsutredning 

Justerarntls signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

Forts§ 36 

Lars Stjernqvist har av regeringen fått i uppdrag att utreda den svenska gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen. Utredningen är i sitt slutskede och visar tydligt behov av en 
fördjupad samverkan mellan kommuner med fokus på kvalitet, integration, kompetens 
försörjning och ekonomi. Regeringens utredning har dock inte behandlats och som rör 
framtida regel- och lagändringar är inte fattade. Ett samverkansavtal med Sotenäs 
kommun bedömer förvaltningen dock vara helt i linje med regeringens utredning. 

Avtalets omfattning och riktlinjer 

Avtalet med Sotenäs kommun föreslås omfatta alla gymnasieskolans nationella program 
och inriktningar. Avtalet föreslås vidare att även omfatta IM-programmen. För att skapa 
insyn och delaktighet åter sig förvaltningen i Uddevalla kommun att regelbundet 
redovisa aktuell statistik inom till Sotenäs kommun inom följande huvudområden: 

Trygghet och trivsel 
Studieresultat och måluppfyllelse 
Ekonomi 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17 
Samverkansavtal med Sotenäs kommun 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna tjänsteskrivelsen 

att godkänna förslaget till samverkansavtal med Sotenäs kommun 

att ge ordförande delegation att teckna samverkansavtal med Sotenäs kommun 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 37 Dnr BUN 2020/00237 

Slutrapport "Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019" 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsförvaltningen, Socialtjänsten samt Kultur och Fritidsförvaltningen 
fick 2014 i uppdrag av sina respektive nämnder att ansöka om pengar ur kommunens 
sociala investeringsfond. 

Uppdraget var att ansöka om pengar för ett arbete med förebyggande insatser riktat till 
familjer. Arbetet resulterade i en ansökan om medel som fokuserar på ett generellt 
föräldrastödsprogram - ABC, samordning och utveckling av föräldrastödet genom 
föräldrastödssamordnare samt föräldrastöd genom FöräldraResursen. 

Slutrapport om förstärkt och samordnat familjestöd biläggs denna tjänsteskrivelse. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-13 
Slutrapport "Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019". 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna slutrapport "Förstärkt och samordnat familjestöd 2015-2019" 

Justerande? signatur U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 38 Dnr BUN 2020/00231 

Samhällsbyggnadsnämndens sam rådsremiss - Detaljplan 
Berga 2:2 mfl. 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för Berga 2:2 mfl. Planens syfte är att skapa förutsättningar för att tillskapa 
mer verksamhetsmark inom planområdet. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-12 
Plankarta Detaljplan Berga 22 mfl. 
Planbeskrivning Detaljplan Berga 22 mfl. 
Underrättelse Detaljplan Berga 2.2 mfl. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Berga 2:2 
mfl. Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-12. 

Justeraoel6 signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 39 Dnr BUN 2020/00002 

Anmälan av Beslut fattade å nämndens vägnar 2020-02-27 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-02-17 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Just?randes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 40 Dnr BUN 2020/00034 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-02-27 
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 2020-02-17 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

r 

Justera Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 41 Dnr BUN 2020/00063 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-02-27 
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 2020-02-17 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-02-17. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

J usterand,e?signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-02-27 

§ 42 

Övriga frågor 

Dnr BUN 266962 

Inga övriga frågor lämnas. 

Utdrags bestyrkande 


