
Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdeslokal Bäve, torsdagen den 20 augusti, kl. 08 :30-15 :45 

Roger Ekeroos (M), Ordförande 
Camilla Johansson (C), 1 :e vice ordförande 
Anibal Rojas Jorquera (KD), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) §§ 111-112, § 113 pkt 1-2, §§ 114-122 
Claes Dahlgren (L) 
Cecilia Sandberg (S) Deltar på distans§ 111, § 112 pkt 1-7, §§ 115-122 
Veronica Vendel (S) § 111, § 112 pkt 1-6 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) § 112 pkt 2-8, §§ 113-122 
Majvor Abdon (UP) Deltar på distans 
Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Sonny Persson (S) 
Vivian Fräknefjord (MP) Deltar på distans ersätter Bjarne Rehnberg (UP) 
§ 111, § 112 pkt 1 
Pierre Markström (C) ersätter Veronica Vendel (S) §§ 112 pkt 7-8 §§ 
113-122 
Ingela Ruthner (M) deltar på distans ersätter Cecilia Sandberg (S) § 112 
pkt 8, §§ 113-114 
Vivian Fräknefjord (MP) deltar på distans ersätter Niklas Moe (M) § 113 
pkt 3 
Ingela Ruthner (M) Deltar på distans§ 111, § 112 pkt 1-7, §§ 115-122 
Pierre Markström (C) § 111, § 112 pkt 1-6 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Martin Pettersson (SD) 
Stadshuset 2020-08-26 Paragrafer §§ 111-115 

§§ 117-122 
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Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2020-08-20 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2020-08-26 
2020-09-17 

__ ?._~ 0_~~~-~- 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Övriga 

Vivian Fräknefjord (MP) Deltar på distans § 112 pkt 2-8, § 113 pkt 1-2, 
§§ 114-122 
Stefan Eliasson (SD) 
Caroline Henriksson (UP) Deltar på distans§ 112 pkt 2-8, §§ 113-122 
Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
K valitetsstrateg Anna Hurtig § 111, § 112 pkt 1 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg§ 111, § 112 pkt 1-6 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen § 111, § 112 pkt 1-6 
Verksamhetschef Gymnasieskola Stefan Einarsson § 111, § 112 pkt 1-6 
VerksamhetschefVuxenutbildningen Ulf Larsson§ 111, § 112 pkt 1-2 
Controller Thomas Davidsson § 112 pkt 8 
Planeringsstrateg Anna Kern § 112 pkt 7 
Lokalplanerare Tony Andersson§ 113 pkt 2 
Utredare Anders Bengtsson § 113 pkt 3 
Personalrepresentant Monica Torstensson 
Personalrepresentant Gunnar Hermansson 

J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Sammanträde 
Plats och tid 

Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Ersättare 

Övriga 

Barn och utbildningsnämnden 
Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den 20 augusti kl. 13 :00 

Roger Ekeroos (M), Ordförande 
Camilla Johansson (C), 1 :e vice ordförande 
Anibal Rojas Jorquera (KD), 2:e vice ordförande 
Niklas Moe (M) 
Claes Dahlgren (L) 
Cecilia Sandberg (S) Deltar på distans 
Kerstin Joelsson- Wallsby (V) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 
Majvor Abdon (UP) Deltar på distans 
Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Sonny Persson (S) 
Pierre Markström (C) ersätter Veronica Vendel (S) 
Ingela Ruthner (M) Deltar på distans 
Vivian Fräknefjord (MP) Deltar på distans 
Stefan Eliasson (SD) 
Caroline Henriksson (UP) Deltar på distans 
Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Personalföreträdare Monica Thorstensson 
Personalföreträdare Gunnar Hermansson 

Utses att justera 
Justeringens plats och tid 

Underskrift sekreterare 

Underskrift ordförande 

Underskrift justerande 

Martin Pettersson (SD) 
Stadshuset 2020-08-20 
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Paragraf § 116 
Omedelbar justering 

Sammanträde 
Förvaras hos 
Anslaget sätts upp 
Anslaget tas ner 

Underskrift 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Barn och utbildningsnämnden 2020-08-20 
Barn och utbildningsförvaltningen 
2020-08-20 
2020-09-11 

?.~~--~-~-!~{?:~~------ 
Pernilla Gustafsson 

Justerandes signatur 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 111 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 
Veronica Vendel (S). Beräknad tid för justering är tisdagen den 25 augusti 2020 

Yrkanden 
Veronica Vendel (S) har inte möjlighet att delta hela sammanträdet varför Martin 
Pettersson (SD) föreslås som justerande. 

Ordförande föreslår att tiden för justering ändras till onsdagen den 26 augusti kl. 10:30. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Martin Pettersson (SD) till justerande samt 

att justering äger rum onsdagen den 26 augusti 2020 kl. 10:30. 

w 
Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 112 Dnr BUN 2020/00013 

Information till nämnd 2020-08-20 

1. Lärande för hållbar utveckling och ISO 14001 
Kvalitetsstrateg Anna Hurtig informerar om kommunens miljöledningssystem 
som är integrerat i kommunens styr och ledningsmodell. Information lämnas om 
miljömålen som är krav enligt ISO-standarden, om kommunens övergripande 
miljömål samt om de miljömål som barn och utbildningsnämndens har valt att 
arbeta med. 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om förskolans arbete 
med lärande för hållbar utveckling. Information lämnas om vad skolverket säg 
er, hur arbetet går till i praktiken samt om förskolans gemensamma processer. 

Verksamhetschef grundskolan Peter Madsen informerar om grundskolans arbete 
med lärande för hållbar utveckling. Madsen informerar om gällande styr 
dokument samt ger exempel på centralt innehåll i kursplanerna för natur 
orienterande och samhällsorienterade ämnen. Madsen informerar vidare om 
grundskolans gemensamma processer gällande lärande för hållbar utveckling. 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om gymnasieskolans 
arbete med lärande för hållbar utveckling. Einarsson informerar om läro 
plansmål, om insatser och aktiviteter samt ger exempel från undervisningen. 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om gruppen för 
hållbar utveckling, om verksamhetens temaområden; Konsumtion och Livsstil & 
hälsa samt om verksamhetens årshjul för ämnet. Information lämnas vidare om 
insatser som görs inom ramen för undervisningen. 

2. Lägesrapport för verksamheter under sommaren samt uppstart av 
hösttermin 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar att Skogslyckans 
förskola har varit öppen under sommaren samt att beredskap fanns för att öppna 
ytterligare en förskola men att utfallet blev färre barn än väntat. Information 
lämnas om antalet anmälda samt andel närvarade barn jämfört med tidigare år. 

Cecilia Sandberg (S) framför att det blir en dyr verksamhet om många anmälda 
inte deltar. Vinberg menar att de är medvetna om att många anmälda inte kom 
mer och anser att framförallt nattisverksamhetens öppethållande under som 
maren behöver diskuteras då det var väldigt få närvarande barn på nätterna. 

Vinberg informerar om vårdnadshavarnas och personalens utvärdering av som 
marverksamheten samt om de frågor som de tar med sig framåt. Vinberg info 
rmerar vidare om terminstarten och om de lokalförändringar som har skett under 
vår och somm r samt om förskolans arbete med att minska smittspridning av 
Covid-19. 

Justerandes signatu Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Fors.§ 112 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar förskolans rutin vid konstaterad smitta 
i familjen. 

Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om sommarskolan som 
hölls på sommarhemsskolan för elever i åk 8 som befarade att inte bli behöriga 
till gymnasiet samt obehöriga elever i åk 9. Madsen informerar om antalet del 
tagande elever, om resultatet samt att 22st sommarjobbsplatser togs fram till de 
deltagande niorna i samarbete med arbetsmarknadsenheten. Barn och 
utbildningsnämnden diskuterar närvaron, resultatet och fördelningen svensk 
födda och utlandsfödda elever på sommarskolan. 

Madsen informerar om sommarfritids som hölls på Sommarhemsskolan, om 
antal anmälda och närvarande barn samt om grundskolans uppstart av höst 
terminen och deras arbete med att minska smittspridning av Covid-19. 

Cecilia Sandberg (S) ställer fråga om hur grundskolan arbetar med städ, matkön 
och handsprit på skolorna. Madsen informerar om grundskolans arbete gällande 
detta. 

Martin Pettersson (SD) ifrågasätter olikheterna mellan skolorna när det gäller 
extra resurser vid till exempel skolbespisningen. Förvaltningschef Staffan 
Lindroos menar att samarbetet mellan skola och samhällsbyggnad vad gäller 
kost och städ ska diskuteras i den förvaltningsövergripande gruppen för 
Coronafrågor. 

Peter Madsen avslutar med att informera om grundskolans kommunikations 
rutiner under Covid-19, att Källdalsskolan har öppnat och om fjärrundervis 
ningen i modersmål. 

Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om vuxenutbild 
ningens höstterminstart med "påplatsundervisning". Information lämnas om 
personal, om nyanställningar samt om vidtagna försiktighetsåtgärder med 
hänsyn till Covid-19. Larsson informerar om arbetslösheten i Uddevalla per den 
31 juli och vittnar om ett högre söktryck till de allmänna gymnasiala kurserna 
och till yrkesutbildningarna samt att verksamheten har brist på yrkeslärare. 
Larsson informerar vidare om antalet sökande till grundläggande kurser, 
yrkesutbildningar och till allmänna gymnasiala kurser, om lokaler och om 
framtidens behov av speciallokaler samt om etableringsersättningen. 

3. Information om Arbetsmiljöverkets rapport gällande förskolornas 
systematiska arbetsmiljöarbete 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om Arbetsmiljö 
verkets ordinarie tillsyn över kommunen systematiska arbetsmiljöarbete. 
Information lämnas om hur inspektionen gick till samt om de områden som 
Arbetsmiljöverket skrev ram krav på åtgärder för. 

Justerandes signatur' Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Fors. § 112 

4. Barnomsorgskön 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om barnomsorgskön. 
Den 15 augusti var det 4 barn som har stått i kö längre än 4 månader, alla till en 
fristående förskola, totalt var det 218 barn i kön och 84 barn som önskar plats 
under hösten. Information lämnas om vilka enheter som är fulla och vilka 
enheter som har plats. 

5. Gymnasieskolans preliminära utbud 2021-2022 
Verksamhetschef gymnasieskolan Stefan Einarsson informerar om gymnasie 
skolans preliminära utbud 2021-2022. Einarsson informerar att Fordon och 
transportprogrammet har kö, att ekonomiprogrammet ökar medan samhälls 
vetenskapsprogrammet och handelsprogrammet minskar. Information lämnas 
om hantverksprogrammets inriktningar, att restaurang och livsmedelsprogram 
met har minskat samt att teknikprogrammet har kö och att programmets 4:e år 
ökar. 

6. Policy för gymnasiets uppstart samt för elevresor 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om återgången till 
"påplatsundervisning" och uppstarten av höstterminen. Einarsson informerar om 
hur gymnasieskolan arbetar med riskminimering och riskbedömning samt om 
vilka åtgärder som skolan har satt in för att minska smittspridning av Covid-19. 
Vissa undervisningssituationer kräver munskydd eller visir, vilket har köpts in. 
De har beredskap för eventuell återgång till distansundervisning samt en dialog 
med västtrafik för att förhindra trängsel på bussarna. Einarsson informerar 
vidare om rutiner vid måltider och städ. 

Cecilia Sandberg (S) ställer fråga om hur elevskyddsombuden används. 
Einarsson menar att de kommer att få ge sina synpunkter på arbetet under 
kommande vecka. 

7. Information om befolkningsprognosen 
Planeringsstrateg Anna Kern informerar om befolkningsprognosen för 
Uddevallas barn och elever. Kern visar tabell över barn i ålder 1-5 år under 
perioden 2019-2029, för elever i grundskolan och för gymnasieelever under 
samma tidsperiod. Kern visar vidare befolkningsutvecklingen i ett 10 års 
perspektiv och i ett 5 års perspektiv och konstaterar att det är störst ökning i 
södra kommunen. 

Niklas Moe (M) och Cecilia Sandberg (S) efterfrågar att statistik för varje enhet 
läggs på politikersidan. 

8. Controllerrapport 
Controller Thomas Davidsson informerar om controllerrapportenjuni 2020. 
Davidsson informerar om personalkostnader, lönekostnadsutveckling, 
interkommunal ersättn · ar och köp av huvud verksamhet. 

Justerandes signatur. Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Fors.§ 112 

Information lämnas vidare om ekonomiska nyckeltal, kostnadsutveckling helår, 
utgiftsutveckling halvår och påverkbara inköp. Information lämnas även om 
statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan som minskat kraftigt, om 
volymutvecklingen och befolkningsprognosen. 

Barn och utbildningsnämnden diskuterar extra kostnader för Covid-19, 
effektiviseringsfonden samt nämndens budgetarbete under hösten. 

Justerandes l, t-f 
Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 113 Dnr BUN 2020/00014 

Information - Förvaltningschef 2020-08-20 

1. Förvaltningschefen informerar 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om fakturatvist med 
kunskapsförbundet Väst som har gått till huvudförhandling. 
Information lämnas även om öppnandet av Malögårdens elevboende för 
gymnasiesärskolan, om invigningen av Källdalsskolan den 4 september och om 
status för rekryteringen av ny verksamhetschef för vuxenutbildningen. 

Barn och utbildningsnämndens delegationsordning 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om vad kommunallagen säger om 
delegationsordningen, vilka frågor som nämnden inte får delegera, vad som 
gäller vid förvaltningschefens vidaredelegation samt vid återkallelse av 
delegation. Information lämnas även om delegation på lägsta nivå samt om 
brådskande ärenden. 

2. Lokalfrågor 
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om status för nämndens olika 
byggprojekt. 

Ny skola skäret - planarbetet har startat 
Ny förskola Hälle - förhandsbesked har vunnit laga kraft, projektsamarbete 
med Hemsö är inlett 
Skola Ljungskile - projekt med Hemsö på väg att starta upp, anpassningar 
för klassrum och annat inför höstterminen 2021 pågår. 
Ny förskola Råssbyn - förhandsbesked sökt, förväntat beslut i början av 
september men risk för överklagan. 
Skola/förskola Forshälla - verksamhetsanpassningar inför höstterminen 
2021 pågår. 
Äsperödsskolan - Ide-studie påbörjad och leds av kommunledningskontoret. 
Skolområdet Herrestad/Norgården/Källdal - verksamhetsplanering för hela 
området krävs. 
Ramneröd/Sandersdal/U nneröd/Väster/Hovhult/Dalaberg/ (Margretegärde ?) 
- verksamhetsplanering för hela området krävs. 

Andersson informerar om ny förskolelokal på fastigheten Killingen 1, "nya" 
Blekets förskola samt om övriga förskoleprojekt. 

Lokalplanerare Andersson informerar vidare om byggprojekt inom 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt om avyttrade lokaler och vilka 
projekt som är klara. 

3. Inspektionsärenden 
Utredare Anders Bengtsson informerar om aktuella ärenden till 
Skolinspektionen och barn och elevombudet. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Fors.§ 113 

Bengtsson informerar även om status för Christella barnomsorgs överklagan av 
nämndens beslut att återta beslut om bidrag. 

Information lämnas vidare att Almanara barnomsorg har upphört med sin 
verksamhet, att EkoLek barnomsorg har minskat med 6 dagbarnvårdare samt att 
det har inkommit tre ansökningar om att starta enskild verksamhet som alla har 
dragits tillbaka. 

Justerandes signatu Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 114 Dnr BUN 2020/00015 

Information - Ordförande 2020-08-20 

1. Ordförande informerar 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om arbetet med lokalprojekten i 
Ljungskile. Mer information om projekten kommer på nästa 
nämndsammanträde. 

Ekeroos (M) informerar om arbetet med Äsperödsskolans lokaler samt om 
informationsflödet gällande Coronaviruset Covid-19 och arbetet med det. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 115 Dnr BUN 2020/00813 

Justering av barn och utbildningsnämndens 
delegationsordning 2020 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har sedan tidigare antagit en delegationsordning. Av 
denna framgår vilka beslut som har delegerats samt hur de ska återrapporteras. 

Med hänsyn till förändringar i lagstiftningen finns det anledning att justera delegations 
ordningen. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-07-16 inklusive bilaga 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anta justerad delegationsordning 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Omedelbar justering 

§ 116 Dnr BUN 2020/00613 

Hemställan till Kommunstyrelsen - Konsekvenser av 
gymnasielagen 
Sammanfattning 
Riksdagen beslutade om en lagändring som trädde i kraft 1 juli 2018 som medger att 
elever över 18 år, under vissa förutsättningar, kan söka tillfälligt uppehållstillstånd 
(TUP) för studier - den s k gymnasielagen. I november 2019 hade omkring 7 500 
ungdomar fått uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. Lagen ger ensam 
kommande som har fått avslag på sin asylansökan möjlighet att ändå stanna i Sverige 
om de studerar. 

Enligt siffror från Migrationsverket hade endast 21 individer i april 2020 klarat kraven 
på utbildning och egen försörjning och därigenom kunnat få permanent uppehålls 
tillstånd. Den huvudsakliga anledningen till den låga genomströmningen är att den 
aktuella elevgruppen i hög grad saknar förutsättningar att klara gymnasieskolans 
nationella program. 

En absolut majoritet av eleverna har därför studerat på gymnasieskolan språk 
introduktion (IM) som en förberedande studieform för elever som inte klarar kraven för 
antagning till de nationella programmen inom gymnasieskolan. 

Då gymnasielagen trädde i kraft 2018 påtalade barn- och utbildningsnämnden att detta 
medförde en merkostnad för gymnasieskolan, då inga statsbidrag finns att söka för den 
aktuella målgruppen då individerna är över 18 år. Kommunfullmäktige beslutade då att 
tilldela BUN 1 mnkr i ett extra kommunbidrag under två år - totalt 2 mnkr - för att 
täcka de merkostnader som uppstod för målgruppens studier. Dessa medel är nu 
förbrukade och inga nya beslut för kostnadstäckning finns i nuläget. Under de två år 
som Uddevalla gymnasieskola har bedrivit verksamhet har en viss genomströmning i 
den aktuella elevgruppen skett då individer kommit in på gymnasieskolans nationella 
program eller på yrkesutbildning inom ramen för Vuxenutbildningen. Resterande elever 
har inte klarat detta och är nu överåriga vilket innebär att dom inte längre är berättigade, 
enligt lag, till fortsatt gymnasieutbildning vid IM-programmet. Antalet individer som 
berörs av gymnasielagen är i nuläget 12 personer. 

Det är möjligt att politiskt besluta om fortsatt utbildning i form av en särskilt anpassad 
undervisningsgrupp som innebär att övriga lagar följs. Förvaltningen menar att sådant 
beslut och uppdrag då bör ges till Vuxenutbildningen då eleverna är överåriga och inte 
berättigade till gymnasieutbildning. Förvaltningen menar dock att ett sådant beslut ska 
åtföljas av att man också beslutar om kostnadstäckning till barn- och utbildnings 
nämnden. I nuläget bedömer förvaltningen detta till en årlig kostnad på c a 1,3 mnkr/år. 
(i nuläget bedömer förvaltningen att kostnaden är densamma som 2018 - 1 mnkr/år - 
beroe e å att antalet individer i målgruppen minskat.) 

Juste andes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Forts. § 116 

Barn och utbildningsförvaltningen föreslår därför nämnden att hemställa till 
kommunstyrelsen att beslut fattas om barn- och utbildningsnämnden ska ges i uppdrag 
att ge berörd elevgrupp fortsatt utbildning eller inte samt att nämnden även hemställer 
att kommunstyrelsen beslutar i frågan gällande kostnadstäckning. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-10 
Yrkanden 
Martin Pettersson (SD): avslag på förslaget i handlingarna 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): bifall till förslaget i handlingarna 
Camilla Johansson (C): bifall till förslaget i handlingarna 
Cecilia Sandberg (S): bifall till förslaget i handlingarna 
Anibal Rojas Jorquera (KD): bifall till förslaget i handlingarna 
Claes Dahlgren (L): bifall till förslaget i handlingarna 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på Martin Pettersson (SD) avslagsyrkande på förslaget i 
handlingarna mot Camilla Johanssons (C) med flera bifallsyrkande till förslaget i 
handlingarna och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet förslaget i 
handlingarna. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att hemställa till Kommunstyrelsen att fatta beslut om att barn och utbildningsnämnden 
ska ges i uppdrag att ge berörd elevgrupp fortsatt utbildning eller inte, 

att hemställa till Kommunstyrelsen att besluta i frågan gällande kostnadstäckning för 
utbildningen samt 

att paragrafen förklaras omedelbart justerad 

Reservation/Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande skriftliga reservation: 

Skriftlig reservation: 
Sverigedemokraterna säger bestämt Nej till särlösningar som urholkar asylrätten. Vi 
motsätter oss därför konstruerandet av denna specialutbildning vars enda syfte är att 
möjliggöra ett fortsatt uppehälle i Sverige för de som saknar skydds- och asylskäl. 

Konsekvenserna av den orättvisa, inhumana och ogenomtänkta gymnasielagen, som i 
den allmänt debatten kommit att benämnas som gymnasieamnestin, var kända på 
förhand. 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Forts. § 116 

Det som skulle ha varit ett rättssäkert och snabbt besked om avslag blir nu istället en 
långdragen och grym utvisning vilket också kommit att innebära stora kostnader för 
samhället. 

Vid protokollet 

Vid protokollet 
Pernilla Gustafsson 
N ämndsekreterare 

) Martin Pettersson (SD) 
Justerande 

V\~~ ?iQ____ 
\ 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 117 Dnr BUN 2020/00896 

Delegation till verksamhetschefer att fatta beslut om eventuell 
övergång till distansundervisning för att hindra smittspridning 
av Covid-19 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade 2020-03-16 på delegation beslut om 
att undervisning på Uddevalla gymnasieskola och vuxenutbildning ska bedrivas på 
distans under perioden 17 mars - 31 mars 2020. 

Den 17 mars 2020 gick Regeringen på Folkhälsomyndighetens rekommendationer ut 
med uppmaningen att alla gymnasieskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildningar, 
universitet och högskolor ska stänga från och med den 18 mars 2020 för att hindra 
smittspridningen av det nya coronaviruset Covid-19. Undervisningen rekommenderades 
istället bedrivas på distans. Uddevalla kommun följde rekommendationerna vårterminen 
ut. 

Regeringen meddelade den 29 maj att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 
distansundervisning tas bort från och med den 15 juni. Gymnasieskolan och 
Vuxenutbildningen kan därför starta upp sina utbildningar i skolhusen som vanligt när 
höstterminen börjar med förbehållet att Folkhälsomyndighetens allmänna 
rekommendationer om att hålla avstånd och undvika större sociala sammanhang följs. 

Barn och utbildningsnämndens verksamheter behöver vara beredda på att snabbt ställa 
om och återgå till eller påbörja distansundervisning utifall smittspridningen börjar öka. 
Barn och utbildningsförvaltningen föreslår därför att barn och utbildningsnämnden 
delegerar till verksamhetschefen för Uddevalla gymnasieskola samt verksamhetschefen 
för vuxenutbildningen att fatta beslut om eventuell övergång till distansundervisning för 
att hindra smittspridningen av Covid-19. 

De uppdaterade riktlinjerna ger också möjlighet att göra anpassningar för att förhindra 
smitta även i grundskolan vilket innebär att förvaltningen föreslår att även 
verksamhetschefen för grundskolan omfattas av delegationen. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-07 

Yrkanden 
Roger Ekeroos (S): ändringsyrkande att delegera till verksamhetscheferna för 
Uddevalla gymnasieskola, vuxenutbildningen samt grundskolan att fatta beslut om 
nödvändiga verksamhetsanpassningar och begränsad distansundervisning för att 
motverka smittspridningen av Covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens samt 
Skolverkets rekommendationer. 
Niklas Moe (M), Cecilia Sandberg (S) och Camilla Johansson (C): bifall till Roger 
Ekeroos (M) ändringsyrkande 

Justerandes sigeif= Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Forts. § 117 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att delegera till verksamhetscheferna för Uddevalla gymnasieskola, vuxenutbildningen 
samt grundskolan att fatta beslut om nödvändiga verksamhetsanpassningar och 
begränsad distansundervisning för att motverka smittspridningen av Covid-19 i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens samt Skolverkets rekommendationer. 

Justerandes signat,= Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 118 

Anmälningsärenden 2020 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

Dnr BUN 2020/00012 

att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 

Datum Rikt- Avsändare/ Beskrivning Dnr 
ning Mottagare 

2020- IN Förvaltnings- Underrättelse från förvaltningsrätten i Göteborg 2020/ 
06-03 rätten i gällande mål 5053-20 överklagan om beslut gällande 00253 

Göteborg rätt till bidrag 
2020- IN Skolinspek- Beslut att överlämna anmälan avseende Norgårdens 2020/ 
06-04 tionen förskola till Uddevalla kommun 00772 
2020- IN Skolinspek- Begäran om komplettering i ärende 2020.2629 2020/ 
06-08 tionen Västerskolan 00455 
2020- IN Skolinspek- lnformationsbrev och skattningsfrågor inför inter-vju - 2020/ 
06-08 tionen granskning av gymnasieskolors distansundervisnig IM 00520 

2020- Tjänsteanteckning efter kartläggningsintervju med rektor 
06-10 IM och mail gällande granskning 
2020- IN Barn och Barn och elevombudet 2020:4127 Anmälan gällande 2020/ 
06-10 elevombudet Sommarhemsskolan 7-9 00795 

2020- Tjänsteanteckning från Barn och elevombudet 
06-22 
2020- IN Barn och Begäran om komplettering till BEO i ärende 2020.2553 2020/ 
06-11 elevombudet Västerskolan 00458 

2020- Skrivelse från Barn- och elevombudet i ärendet 
07-10 
2020- Beslut från Barn- och elevombudet i ärendet 
07-15 
2020- IN Barn- och Barn- och elevombudet 2020.4663 Anmälan om 2020/ 
06-11 elevombudet kränkande behandling vid Sommarhemsskolan F-6 00804 
2020- IN Skolinspek- Skolinspektionens beslut efter tematisk tillsyn av 2020/ 
06-12 tionen skolpliktsbevakningen och undantag från skolplikten i 00336 

Uddevalla kommun 
2020- IN Kommun- Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-06-10 § 2020/ 
06-16 fullmäktige 140, Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 00023 

145, Kommunledningskontorets tjänste-skrivelse samt 
Delårsrapport april 2020, Uddevalla kommun och 
Ekonomiskt utfall och uppföljning av kommnfullmäktiges 
styrkort delår april 2020 

2020- IN Kommun- Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-06-10 § 2020/ 
06-16 fullmäktige 141, Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 00096 

146 samt kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 
Motion om upprätthållande av luciafirande i Uddevalla 
kommun 

(vi: tf 
Justerandes signatur y Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Datum Rikt- Avsändare/ Beskrivning Dnr 
ning Mottagare 

2020- IN Förvaltnings- Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i mål nr 3724-20 2020/ 
06-17 rätten i GBG överklagan av beslut om skolplacering 00274 
2020- IN Kommun- Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-06-17 § 186, 2020/ 
06-22 styrelsen kommunledningskontorets tjänsteskrivelse samt 00834 

Befolkningsprognos för Uddevalla kommun 2020 med 
tabellbilaga 

2020- IN Kommun- Delegationsbeslut Kommunstyrelsens remiss över- 2020/ 
06-23 styrelsen gripande plan integration 2030, Arbetsmarknads- och 00835 

integrationsutskottets protokollsutdrag 2020-06-03 § 30, 
kommunledningskontorets tjänsteskrivelse samt 
Uddevalla kommuns Plan Integration 2030, 2020-05-20 

2020- IN Skolinspek- Beslut från Skolinspektionen i ärende 2020:4898 att 2020/ 
06-24 tionen överlämna anmälan till Uddevalla kommun, 00838 

Beslut från Kommunfullmäktige angående luciafirande 
2020- IN Fridaskolan överklagan av beslut om tilläggsbelopp Frida förskola 2020/ 
06-24 AB 00843 
2020- Förvaltning- Underrättelse från Förvaltningsrätten i Göteborg om 
07-24 rätten i GBG möjlighet att lämna yttrande 
2020- IN Vassbo överklagan av beslut om tilläggsbelopp - Vassbo skola 2020/ 
06-25 skola 00851 
2020- Vassbo Komplettering från Vassbo skola 
07-21 skola 
2020- Förvaltnings- Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg 
07-29 rätten i GBG angående yttrande 
2020- IN Utbildnings- Missiv Utbildningsdepartementets remiss SOU 2020-34 2020/ 
06-26 departement Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritids-hem och 00855 

et pedagogisk omsorg, SOU 2020-34 Stärkt kvalitet och 
likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg 

2020- IN Ulna AB överklagan av beslut om tilläggsbelopp - Ulna AB 2020/ 
06-29 00849 
2020- Förvaltningsr Föreläggande från Förvaltningsrätten i Göteborg att 
07-28 ätten i GBG yttra sig över inkomna handlingar 
2020- IN Ulna AB överklagan av beslut om tilläggsbelopp - Ulna AB 2020/ 
06-29 00850 
2020- IN Skolinspek- Uppföljningsbeslut kvalitetsgranskning av 2019/ 
06-29 tionen matematikundervisning vid Norrskolan 00683 
2020- IN Samhälls- Underrättelse - Samrådsremiss rörande ändring av 2020/ 
06-29 byggnad detaljplan överbyhöjd 1.31 mfl med tillhörande 00856 

handlingar 
2020- IN Samhälls- Kungörelse - remiss rörande detaljplan Utby 2. 7 med 2020/ 
06-29 byggnad tillhörande handlingar 00857 
2020- IN Arbetsmiljö- 2020-017866-24 lnspektionsmeddelande Uddevalla 2020/ 
07-03 verket kommuns systematiska arbetsmiljöarbete samt 00872 

förskoleverksamhet 
2020- IN Kommun- Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-07-01 § 2020/ 
07-03 fullmäktige 162, Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-06-24 § 00873 

213, Kommunledningskontorets tjänste-skrivelse 
Återkallande av uppdrag för förtroende-valda i nämnder 
kommunstyrelse samt uppdrag som kommunalråd samt 
Programförklaring från nya majoriteten 

;(/ r? 
J usterandes signatur I IC/1" Utdrags bestyrkande 

\ 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

Datum Rikt- Avsändare/ Beskrivning Dnr 
ning Mottagare 

2020- IN Vårdnads- överklagan busskort, Hogstorpskola 2020/ 
07-06 havare 00636 
2020- Förvaltningsr Begäran om komplettering från Förvaltningsrätten i 
08-10 ätten i GBG Göteborg 
2020- IN Vårdnads- överklagande av beslut gällande Erbjudande och 2020/ 
07-09 havare tilldelning av plats 00032 

2020- Förvaltningsr Beslut från Förvaltningsrätten i Göteborg att skriva av 
08-03 ätten i GBG mål nr 9569-20 
2020- IN Förvaltningsr Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 4885-19 2019/ 
07-10 ätten i GBG 00509 
2020- IN SÖN Anmodan från Skolväsendets överklagandenämnd att 2020/ 
07-13 inkomma med komplettering i dnr 2020: 1132 00515 
2020- IN Samhällsbyg Avgiftsbeslut från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020/ 
07-20 gnadsförvalt angående Simmersröd 1 :43 00875 

ningen 
2020- IN Samhällsbyg Avgiftsbeslut från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2020/ 
07-20 gnadsförvalt angående Dalabergsskolan 3 00876 

ningen 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 119 Dnr BUN 2020/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-08-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Justerandes signatu Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 120 Dnr BUN 2020/00034 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020 
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 2020-08-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 121 Dnr BUN 2020/00063 

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020 
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 2020-08-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-08-11 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

Justerandes signatur,' U tdragsbestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2020-08-20 

§ 122 

Övriga frågor 

Dnr BUN 266962 

Inga övriga frågor anmäls. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 


