
 

  
Utses att justera Martin Pettersson (SD)
Justeringens plats och tid Stadshuset 2020-12-18 Paragrafer §§ 172-188 
  
Underskrift sekreterare …………………………………………  
 Pernilla Gustafsson
  
Underskrift ordförande …………………………………………  
 Roger Ekeroos
  
Underskrift justerande …………………………………………  
 Martin Pettersson
 

BEVIS och ANSLAG om justeringens tillkännagivande 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden 2020-12-14
Förvaras hos Barn och utbildningsförvaltningen 
Anslaget sätts upp 2020-12-18
Anslaget tas ner 2021-01-11
  
Underskrift …………………………………………
 Pernilla Gustafsson

Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
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2020-12-14  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
Plats och tid Förvaltningschefens rum, Måndagen den 14 december kl.08:30-15:40
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Camilla Johansson (C), 1:e vice ordförande Deltar på distans  
Anibal Rojas Jorquera (KD), 2:e vice ordförande Deltar på distans 
Niklas Moe (M) Deltar på distans §§ 172-173, § 174 pkt 1, §§ 176-188 
Claes Dahlgren (L) Deltar på distans 
Cecilia Sandberg (S) §§ 174-188 ej § 177 p.g.a jäv Deltar på distans 
Sonny Persson (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 Cecilia Sandberg (S) §§ 172-173, § 
177 
Marie-Louise Ekberg (S) Deltar på distans ersätter Veronica Vendel (S) 
Ingela Ruthner (M) ersätter Niklas Moe (M) § 174 pkt 2-3, § 175  
 

Ersättare Ingela Ruthner (M) §§ 172-173, § 174 pkt 1, §§ 176-188 Deltar på 
distans 
Carl-Gustav Gustafsson (L) §§ 174-176, §§ 178-188 Deltar på distans 
Vivian Fräknefjord (MP) Deltar på distans 
Stefan Eliasson (SD) Deltar på distans 
Caroline Henriksson (UP) Deltar på distans
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Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos  

Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Controller Thomas Davidsson § 173 pkt 1  
Planeringschef Anna Kern Deltar på distans § 173 pkt 2-3 
Lokalplanerare Tony Andersson Deltar på distans § 173 pkt 3 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson Deltar på distans § 173 pkt 4, § 
174 pkt 3  
Avdelningschef Samhällsbyggnad Charlotte Kvist Deltar på distans § 
173 pkt 5 
Enhetschef samhällsbyggnad Karin Nilsson Deltar på distans § 173 pkt 5 
Dataskyddsombud Mathias Karlsson Deltar på distans § 173 pkt 6 
Dataskyddshandläggare Mikael Selin Deltar på distans § 173 pkt 6 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg Deltar på distans § 174 
pkt 1 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen Deltar på distans § 174 pkt 1 
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson Deltar på distans § 
174 pkt 1 
Verksamhetschef vuxenutbildning Björn Wärnberg Deltar på distans § 
174 pkt 1 
Internationell samordnare Barn och utbildning Ing-Marie Lagnéus-
Schröder Deltar på distans § 174 pkt 2 
Sekreterare Vänortskommittén Stellan Hedendahl Deltar på distans § 174 
pkt 2 
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§ 172 Dnr BUN 295540  

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för 
justering 

Sammanfattning 
Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är 
Camilla Johansson (C). Beräknad tid för justering är fredagen den 18 december 2020 

Yrkande 
Camilla Johansson (C) har inte möjlighet att justera protokollet varför Martin Pettersson 
(SD) föreslås som justerande.  
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
  
att välja Martin Pettersson (SD) till justerande samt  
  
att justering äger rum fredagen den 18 december 2020 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 173 Dnr BUN 2020/00013  

Information till nämnd 2020-12-14 

 
1. Internkontrollrapport 2020 och plan 2021 

Controller Thomas Davidsson informerar om punkterna i internkontrollplanen 
för 2020.  
 
Camilla Johansson (C) frågar vad förvaltningen gör för att åtgärda avvikelserna i 
punkt 6 - Utdrag ur belastningsregistret vid anställning. Davidsson informerar 
om planerade åtgärder.  
 
Sonny Persson (S) frågar hur förvaltningen arbetar för att underlätta för 
rektorerna att ägna sig åt sitt pedagogiska ledarskap. Davidsson informerar om 
planerade åtgärder gällande punkt 8 – Rektors pedagogiska ledarskap.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar punkt 10 – Granskning av det 
kommunala aktivitetsansvaret. Camilla Johansson (C) påtalar vikten av att fånga 
in alla elever och erbjuda dem bra verksamhet samt framför att Arbetsmarknads-
avdelningen kommer bjudas in till nämnden under våren för att informera om 
sin verksamhet. Kerstin Joelsson-Wallsby (V) trycker på vikten av nämnds-
övergripande samarbete i frågan. 
 
Gällande punkt 11 – Granskning av målinriktat arbete och rutiner mot 
diskriminering och kränkande behandling på enhetsnivå 2020-2021 påtalar 
Martin Pettersson (SD) att FN:s mänskliga rättigheter artikel 2 och 7 har en 
bredare tillämpning gällande diskrimineringsgrunderna än vad diskriminerings-
lagen har. 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) anser att det är allvarligt om det finns brister i 
brandskyddsarbetet och undrar hur de åtgärdas. Davidsson informerar att 
punkten 14 – Systematiskt brandskyddsarbete är en kommungemensam 
interkontrollpunkt som kommundirektören ansvarar för.   

 
Davidsson informerar vidare om förändringarna i internkontrollplanen för 2021, 
vilka punkter som utgår och vilka som tillkommer samt om den kommun-
gemensamma kontrollpunkten för 2021. Davidsson informerar slutligen om de 
åtgärder som föreslås.  

 
2. Förändring grundskolans struktur  

Planeringschef Anna Kern informerar om nuläget gällande arbetet med 
grundskolans struktur.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar förslaget och ställer frågor om 
gymnastikhall och språkval samt betonar vikten av att utredningen inkluderar 
elever med funktionsnedsättning och särskilda behov. Camilla Johansson (C) 
tackar förvaltningen för ett bra arbete.  
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Forts. § 173 
 

3. Lokalfrågor  
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om aktuella byggprojekt.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar placering av Skärets nya skola. Majvor 
Abdon (UP) och Caroline Henriksson (UP) påpekar att Sundstrand kan vara en 
bättre placering för skolan. Roger Ekeroos (M) informerar om ärendegången vid 
byggnation av en ny skola och att Samhällsbyggnadsförvaltningen har kommit 
fram till att Skäret är den bästa placeringen för skolan. Detaljplanarbete pågår 
och kommer gå ut på samråd till allmänheten under våren. Camilla Johansson 
(C) påpekar att det ur skadegörelsesynpunkt är bra om skolan inte ligger allt för 
avlägset. Sonny Persson (S) frågar vad barn och utbildningsnämnden kan göra 
gällande skolans placering, som beställare och om samhällsbyggnads-
förvaltningen tittar på några alternativa platser. Ekeroos (M) informerar om 
processen och tillägger att det har skett medborgardialog med boende på skäret. 
 
Tony Andersson informerar om förstudien för Hälle nya förskola.  
 

4. Rutin vid polisanmälningar  
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om förvaltningens rutiner 
vid polisanmälan av elev. Information lämnas om möte med polisen och att JO 
anser att man ska vara försiktig med att anmäla yngre elever. Polisanmälan kan 
även göras av andra föräldrar eller av personal på skolan. 
 

5. Måltidsrapport 
Avdelningschef Samhällsbyggnad Charlotte Kvist och enhetschef samhälls-
byggnad Karin Nilsson informerar om bakgrunden till skolmåltiderna, om 
livsmedelsverkets råd - Bra måltider i skolan samt om livsmedelsverkets 
Måltidspussel/måltidsmodell.  
Karin Nilsson visar en näringsanalys för de första fyra veckorna på höstterminen 
som är ett sätt att arbeta med näringsriktighet och informerar om hur de arbetar 
med livsmedelsverkets rekommendationer bra livsmedelsval i skolan – för 
hälsan och miljön samt hur de gör hållbara val.  
Nilsson informerar vidare om Agenda 2030, om Handlingsplan för minskat 
matsvinn 2030 samt att Uddevalla kommun har gått med i Klimat 2030 Västra 
Götaland ställer om.  
Information lämnas vidare om olika typer av svinn, hur de arbetar för att minska 
matsvinnet och hur de mäts samt om andelen ekologiska produkter, om 
specialkost och anpassade måltider och om de utmaningar de ser framåt. 
  
Camilla Johansson (C) tackar för informationen och frågar om inköp av när-
producerade och närodlade produkter. Kvist menar att det finns ett uppdrag att 
titta på hur det kan ökas. Martin Pettersson (SD) påpekar att de i deras budget-
förslag vill gynna den lokala tillväxten och närproducerad mat men att det inte  
finns med i majoritetens budget. Pettersson (SD) förespråkar även viltkött. 
Nilsson säger att de tittar på möjligheten att servera visst viltkött.  
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6. Rapportering av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhets-
arbete 2020  
Dataskyddsombud Mathias Karlsson informerar om kommunens informations-
säkerhetsarbete. Information lämnas om att barn och utbildningsförvaltningen är 
bra på att göra avvikelserapporter i e-tjänsten, om begärda registerutdrag samt 
om övergången från Flexite till Open E.  
Information lämnas vidare om vikten av att dokument med personuppgifter 
hanteras på rätt sätt, om ny säkerhetsorganisation, om saknad av informations-
säkerhetssamordnare samt om Privacy Shild. 
 
Dataskyddshandläggare Mikael Selin informerar om översynen av GAP-
analysen och om DPIA -analysen samt om antal personuppgiftsincidenter och 
ger exempel på vad de har bestått av.  
Information lämnas vidare om påbörjat arbete med internrevision av lokala 
registerförteckningar per skolform samt att de arbetar fram guider med råd och 
hänvisningar gällande hantering av personuppgifter. 
 
Karlsson och Selin informerar slutligen om Datainspektionens sanktionsavgift 
till Stockholms stad. 
 
Roger Ekeroos (M) frågar om någon personuppgiftsincident har lett till några 
åtgärder. Selin informerar att vissa manuella hanteringar har ändrats.  
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§ 174 Dnr BUN 2020/00014  

Information - Förvaltningschef 2020-12-14 

 
1. Förvaltningschefen informerar 
- Ny verksamhetschef vuxenutbildningen  

Björn Wärnberg är ny verksamhetschef för vuxenutbildningen sedan den 1 
december och presenterar sig för nämnden. 
 

- Status Covid-19 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om kommunens arbete med 
kommande vaccinering och att personal från barn och utbildningsförvaltningen 
kan behöva hjälpa socialtjänsten med det. 
 
Cecilia Sandberg (S) undrar om skolan kan upplåta lokaler för vaccinering. 
Lindroos menar att det är säkerhetschef Björn Segelod som leder arbetet och att 
vaccineringen måste ske under säkra former. 
 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om läget för grundskolan 
de två senaste veckorna, om beslut som fattats under dagen gällande Hovhult-
skolan och Norrskolan samt om andra verksamhetsanpassningar som har gjorts 
inom grundskolan.  
 
Anibal Rojas Jorquera (KD) frågar om läget på Västerskolan, om rutin för 
information till vårdnadshavare vid konstaterad smitta samt om den förkortade 
skoldagen. Madsen undersöker frågorna och återkommer.  
 
Anibal Rojas Jorquera (KD) frågar om grundskolans utredning gällande möj-
lighet till distansundervisning för elever i åk 8. Madsen informerar att det är 
möjligt att genomföra och vilka konsekvenser det kan medföra men att det inte 
är aktuellt i dagsläget. Barn och utbildningsnämnden diskuterar distansunder-
visning för högstadieelever. Madsen framför att erfarenheter visar att de riktade 
begränsade insatser som har gjorts, har räckt för att lugna ner situationen.  
 
Verksamhetschef vuxenutbildningen Björn Wärnberg informerar om personal- 
och elevsituationen på vuxenutbildningen samt om hur personalen arbetar för att 
hindra smittspridning. Wärnberg informerar vidare om de moment som utförs i 
skolan samt att ALP och LIA genomförs enligt planering.  
 
Verksamhetschef förskolan Lena-Maria Vinberg informerar om frånvaron i 
förskolan bland personal och barn, om oro bland personalen, hur hopslagning av 
förskolor kan göras på ett säkert sätt över jul samt att beslut om hushållskarantän 
för barn har underlättat för personalen.   
 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om övergången till 
distansundervisning, att en del av personalen arbetar hemifrån, om rutin för 
smittspårning vid smittad elev samt att de utbildningsmoment som inte kan  
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flyttas till våren och inte kan göras på distans görs under säkra förhållanden i 
skolans lokaler och att skolmatsalarna är öppna för elever. 
 

- Ny organisation för förstelärare  
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om ny organisation för förste-
lärare. Det har tagits fram en gemensam uppdragsbeskrivning för förstelärare 
inom Uddevalla kommun, en MBL § 11 förhandling har inletts med fackliga 
organisationer och en risk- och konsekvensanalys har tagits fram tillsammans 
med skyddsombud. 
 

- Ny ledningsorganisation inom förskolan 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om ny ledningsorganisation inom 
förskolan. Lindroos visar nuvarande samt ny föreslagen organisationen och 
informerar om förväntade effektmål. Den nya ledningsorganisationen är fackligt 
förhandlad, en risk- och konsekvensanalys är framtagen och den planeras börjar 
gälla i januari 2021. En utvärdering ska göras efter ett år.  
  

- Avtal med Chalmers och LoopMe 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att avtalet med Chalmers och 
LoopMe löper ut sista december, att ett nytt avtal är tecknat och vad samarbetet 
innebär.  
 

- Barn och utbildningsnämndens årshjul 2021 
Ingen information lämnas.  
 

2. Information om vänortskommittén och internationella utbyten    
Internationell samordnare Barn och utbildning Ing-Marie Lagnéus-Schröder och 
sekreterare Vänortskommittén Stellan Hedendahl informerar om Uddevalla 
kommuns vänorter, i och utanför Norden.  
Information lämnas vidare om ungdomsutbyte i Norden, om grundskoleutbyte 
med Okazaki Japan samt om Japanutbyte för gymnasiet. 
Lagnéus-Schröder informerar om finansiering, nyheter inför kommande EU-
budget samt hur man kan arbeta med utbyte under pandemin.  
Slutligen lämnas information om vad eleven och vad skolan får ut av 
internationella utbyten.  

 
3. Inspektionsärenden  

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om ett Skolinspektions-
ärende där ett omfattande svar har skickats in, om pågående ärenden hos 
Diskrimineringsombudsmannen samt om ett ärende i förvaltningsrätten gällande 
överklagan av beslut om tilläggsbelopp. 
 
Bengtsson informerar vidare om kommande ärende till nämnden avseende 
avgifter för förskola och fritidshem vid enheter som har haft tillfälligt stängt 
eller reducerade öppettider under pandemin. 
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§ 175 Dnr BUN 2020/00015  

Information - Ordförande 2020-12-14 

 
1. Ordförande informerar  
- Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av 

pandemin 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om arbetet med besluten om 
tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av pandemin samt att förvaltningen 
gör ett bra jobb. Information lämnas även om de beslut som fattats under dagen 
gällande Norrskolan och Hovhultskolan.  
 
Ekeroos (M) lyfter frågan om gymnasieskolans uppstart efter jullovet, det är 
viktigt med så tidiga besked som möjligt.  
 

- Skolskjutsutredning  
Roger Ekeroos (M) informerar om en skolskjutsutredning som ska börja med en 
förstudie i januari. 
 

- Skolprojekten 
Roger Ekeroos (M) informerar att samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med 
att ta fram hyresavtal med Hemsö.  
 

- Julhälsning 
Roger Ekeroos (M) tackar nämnden för den här terminen och önskar alla en God 
Jul och ett Gott Nytt År.  
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§ 176 Dnr BUN 2020/00018  

Verksamhetsplan 2021-2023 Barn och utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Utifrån Uddevalla kommuns process för ekonomi- och verksamhetsplanering samt 
kommunfullmäktigesbeslut om flerårsplan 2021-2023 med budget för 2021 har 
förvaltningen skrivit fram verksamhetsplan för samma tidsperiod. 
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-11-19 med bilaga. 
      

Avstår från att delta i beslut  
Martin Pettersson (SD) för Sverigedemokraternas ledamöter, Kerstin Joelsson-Wallsby 
(V), Anibal Rojas Jorquera (KD) och Majvor Abdon (UP) för Uddevallapartiets 
ledamöter framför att de avstår från att delta i beslutet med hänvisning till egna 
budgetförslag. 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2021-2023  
  

Protokollsanteckningar 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning för Sverigedemokraternas 
ledamöter: ”Sverigedemokraterna avstår deltagande i beslut med hänvisning till egen 
budget.”  
 
Vivian Fräknefjord (MP) lämnar följande protokollsanteckning: ”Mp betonar att vi går 
på vår egen budget.” 
 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) lämnar följande protokollsanteckning: ”Vänsterpartiet 
deltar inte i beslutet i ärende 5 med hänvisning till vårt eget budgetförslag.”  
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§ 177 Dnr BUN 2020/01061  

Utträde ur Teknikcollege  

Sammanfattning 
I början av 2000-talet startades en central diskussion angående branschernas behov av 
kompetensförsörjning. Detta samtal genomfördes med fackliga parter, arbetsgivar-
organisationer samt utbildningsdepartementet. Fokus för de centrala samtalen var 
gymnasieskolans yrkesutbildningar med inriktning mot industrins behov. 
Syftet var att kommuner behövde samla sina utbildningsresurser i regionala centra för 
att kvalitén och statusen i yrkesutbildningarna skulle kunna tryggas långsiktigt. 
När Teknikcollege utarbetades tog de centrala parterna fram en kvalitetssäkrad 
certifiering med tydliga kriterier som skulle uppfyllas av både regioner och lokala 
utbildningar. Syftet var att kvalitetssäkra nuläge samt att identifiera regionala och lokala 
utvecklingsområden. Certifieringen genomfördes av representanter från centrala 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. 
  
Utöver Teknikcollege finns idag även Vård- och omsorgscollege med samma centrala, 
regionala och lokala strukturer. 
De exempel som finns i Sverige på regional eller delregional nivå där Teknikcollege 
varit framgångsrikt har oftast en gemensam nämnare – en stor majoritet av kommunerna 
har valt att delta i arbetet från start. Utvecklingen inom Fyrbodal har i detta avseende 
varit negativ. Teknikcollege Fyrbodal var ursprungligen ett samarbete mellan 
kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, 
Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, och Vänersborg och invigdes i 
september 2007. Över tid har deltagandet från regionens kommuner varit negativ och i 
nuläget omfattar Teknikcollege endast fyra kommunala huvudmän – Lysekil, 
Munkedal, Kunskapsförbundet väst samt Uddevalla. 
Förvaltningen menar därför att ett delregionalt arbete och grepp saknas kring 
Teknikcollege vilket är en faktor som negativt påverkar. 
Verksamheten från Uddevalla gymnasieskola ser därför mycket begränsade effekter av 
Teknikcollege vad gäller utveckling och kvalitet. Verksamheten ser också att det lokala 
och delregionala engagemanget är lågt över tid. Detta innebär att målsättningen med 
Teknikcollege inte uppfylls på lokal nivå då det inte ger önskat resultat.  
Förvaltningen vill dock understryka att Uddevalla gymnasieskola har mycket goda 
kontakter med företag och branscher och bedriver ett starkt utvecklingsarbete över tid 
och idag. 
Förvaltningen bedömer att Uddevalla gymnasieskola har och kommer att ha betydande 
ekonomiska utmaningar. Detta beror främst på stora omställningar kopplat till 
nyanlända elever, att antalet elever från andra kommuner minskar över tid samt att 
andelen elever som hoppar är för hög. Det är därför nödvändigt att bedöma huruvida 
effekterna av Teknikcollege ger önskad effekt. Förvaltningens samlade bedömning är 
att effekten är försumbar samt att det finns tydliga brister i det delregionala samt lokala 
arbetet. 
Teknikcollege är därför en del av verksamheten som därmed kan utgå utan 
kvalitetspåverkan samt bidra till nödvändiga kostnadseffektiviseringar 
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Forts § 177 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 
Avtal Teknikcollege Fyrbodal  

Yrkanden 
Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: avslag på förslaget i 
handlingarna samt ändringsyrkande: ”att ge förvaltningen i uppdrag att verka för en 
utveckling av arbetsformerna enligt intensionerna i avtalet.”  
Camilla Johansson (C): tilläggsyrkande: ”att under uppsägningstiden ge förvaltningen i 
uppdrag att aktivt samverka med de initiativ som tas av Fyrbodals kommunalförbund 
avseende förbättringsarbete”  
Anibal Rojas Jorquera (KD), Niklas Moe (M), Majvor Abdon (UP) för 
Uddevallapartiets ledamöter: bifall till förslaget i handlingarna samt bifall till Camilla 
Johanssons (C) tilläggsyrkande. 
Sonny Persson (S) för Socialdemokraternas ledamöter: avslag på Camilla Johanssons 
(C) tilläggsyrkande. 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Sonny Persson (S) med 
fleras 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. 11 ja-röster och 2 nej-röster avges vilket innebär 
att ärendet beslutas enligt förslaget i handlingarna.  
 
Ja-röst  Nej-röst 
Niklas Moe (M) Sonny Persson (S)
Camilla Johansson (C) Marie-Louise Ekberg (S)
Claes Dahlgren (L) 
Anibal Rojas Jorquera (KD) 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) 
Krzysztof Swiniarski (SD) 
Martin Pettersson (SD) 
Bjarne Rehnberg (UP) 
Majvor Abdon (UP) 
Carl-Gustaf Gustafsson (L) 
Roger Ekeroos (M) 

 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 177 
Forts. Propositionsordningar 
Ordförande ställer därefter proposition på Camilla Johansson (C) med flera tilläggs-
yrkande mot Sonny Persson (S) med flera ändringsyrkande och finner att barn och 
utbildningsnämnden beslutar enligt Camilla Johanssons (C) tilläggsyrkande 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att ge förvaltningen i uppdrag att säga upp avtalet Teknikcollege Fyrbodal samt  
 
att under uppsägningstiden ge förvaltningen i uppdrag att aktivt samverka med de 
initiativ som tas av Fyrbodals kommunalförbund avseende förbättringsarbete. 

Protokollsanteckning 
Sonny Persson (S) lämnar för Socialdemokraternas ledmöter en protokollsanteckning 
som biläggs protokollet. 

Jäv 
Cecilia Sandberg (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i ärendet.  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 178 Dnr BUN 2020/01169  

Justering av regler för förskola och pedagogisk omsorg i 
Uddevalla kommun  

Sammanfattning 
Övergripande regelverk för förskola och pedagogisk omsorg finns i skollagen. Barn och 
utbildningsnämnden antar kompletterande regler för förskola och pedagogisk omsorg. 
Det finns anledning att göra en justering och uppdatering av dessa utifrån administrativa 
rutiner och redaktionella ändringar.  
  

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-16 
Förslag på nytt regelverk förskola och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun. 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anta nytt regelverk förskola och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun 
  
att förändringarna av reglerna gäller från och med 1 januari 2021   
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 Dnr BUN 2020/01133  

U2020/05409 Remiss från utbildningsdepartementet 
Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång 
till skolinformation  

Sammanfattning 
Systemet för informationsförsörjning på skolområdet är uppbyggt utifrån att uppgifter 
som används för att framställa statistik och som är offentliga också kan användas för 
andra ändamål, till exempel kommuners resursfördelning. En ändring av tolkningen av 
offentlighets- och sekretesslagen, när det gäller vilka uppgifter om enskilda huvudmän 
som skyddas av statistiksekretess, har medfört att uppgifter som tidigare ansågs vara 
offentliga nu anses vara sekretessbelagda. Utbildningsdepartementet har därför lämnat 
förslag på en tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation. 
Förslaget har skickats på remiss bland annat till ett antal kommuner, varav Uddevalla är 
en av dessa.   

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-11-18 
Promemorian Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation  
Remiss - Tidsbegränsad lösning för att säkerställa tillgång till skolinformation 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på remissen översända förvaltningens tjänsteskrivelse vilken innebär att 
nämnden ställer sig positiv till förslaget i remissen om att säkerställa tillgången till 
skolinformation. 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 180 Dnr BUN 2020/00682  

Internkontrollrapport 2020 och internkontrollplan 2021 

Sammanfattning 
Det primära syftet med internkontroll är att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 
Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och 
tjänstemännen.  
  
I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system 
och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information 
om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy, 
reglementen med mera tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller förstörelse 
av kommunens tillgångar.     
  
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det 
som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade 
begreppet för den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till 
detta. I praktiken innehåller den interna kontrollen flera processer och moment: 
 

 tydlig ansvarsfördelning 
 riskbedömning och riskhantering 
 faktiska kontrollaktiviteter av olika slag 
 information och kommunikation 
 uppföljning och utvärdering för lärande och förbättring. 

 
Under 2020 har förvaltningen fortsatt att kontrollera efterlevnad av rutiner, riktlinjer och 
processer för ökad måluppfyllelse. Internkontrollplan för 2021 ska fastställas.     

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-12-02 
Bilaga 1 – Uppföljning av Internkontrollplan 2020   
Bilaga 2 – Internkontrollplan 2021 
Bilaga 3 – Risk och väsentlighetsanalys 2021   

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna redovisningen avseende 2020 års internkontroll  
  
att anta den föreslagna planen för internkontroll 2021 samt 
  
att återrapportering och beslut om internkontrollplan 2022 ska ske senast i december 
2021. 
 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 180 
Protokollsanteckning 
Martin Pettersson (SD) lämnar för Sverigedemokraternas ledamöter följande 
protokollsanteckning: 
”Barn- och utbildningsnämndens arbete med att granska att det bedrivs ett målinriktat 
arbete mot diskriminering och kränkande behandling i samtliga verksamheter har sin 
utgångspunkt i diskrimineringslagen (2008:567). Sverigedemokraterna eftersträvar dock 
en bredare tillämpning i enlighet med FN:s mänskliga rättigheter, artikel 2 och 7, så att 
även diskriminering med grund i politisk uppfattning med mera inkluderas.” 
  
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 181 Dnr BUN 2020/00710  

Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete 2020 

Sammanfattning 
Enligt Uddevalla kommuns informationssäkerhetspolicy ska kommunens dataskydds-
ombud halvårsvis rapportera till nämnderna om dess informationssäkerhetsarbete. 
Dataskyddsombudet ansvarar för att granska nämndernas informationssäkerhetsarbete 
med fokus på efterlevnaden av dataskyddsförordningen. 
  
I rapport daterad 2020-12-02 redogör dataskyddsombudet för de brister och 
förbättringsarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats 
under perioden 2020-05-19— 2020-12-02. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-02 
Rapport av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete, 2020-12-02 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 Dnr BUN 2020/01176  

Plan för uppföljning av utbildningsverksamhet som utförs av 
privata utförare efter upphandling 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i mars 2020 antagit ett program för verksamhet som utförs av 
privata utförare. Orsaken till detta är att i 5 kap. 3 § kommunallagen anges det att 
kommunfullmäktige för varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer 
för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.  
  
I programmet ska det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och 
hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Gentemot kommuninvånarna är kommunen 
fortsatt ansvarig såsom huvudman, på samma sätt som för verksamhet som bedrivs i 
egen regi. Vidare anges det i KL 5 kap. 3 § att kommuner får, med de begränsningar 
som framgår av lag, överlämna skötseln av kommunala angelägenheter till privata 
utförare. 
  
Kommunfullmäktige uppdrar åt varje nämnd att med utgångspunkt i programmet 
ansvara för att säkerställa att utförare inom nämndens ansvarsområde bedriver 
verksamheten:  
• I enlighet med de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller eller kan komma att 
gälla.  
• I enlighet med nämndernas dokument för uppföljning och insyn samt reglera på vilket 
sätt avtal för privata utförare ska följas upp och hur allmänheten ska ges möjlighet till 
insyn.  
  
Nämnderna ska årligen återkoppla till kommunstyrelsen vid uppsiktspliktsmöte. 
  
Fristående förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem som står under tillsyn av 
kommunen omfattas inte av programmet. Den verksamheten är inte upphandlad utan 
driver sin verksamhet utifrån rätten till bidrag enligt skollagens bestämmelser.  
  
Inom barn och utbildningsnämndens område finns viss utbildningsverksamhet som 
utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen. Det finns därför anledning att anta 
rutiner för att säkerställa att verksamheten bedrivs såsom beskrivs i kommunfull-
mäktiges program.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges program för verksamhet som utförs av privata utförare  
Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-11-19 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anta plan för uppföljning under 2021 i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse, 
daterad 2020-11-19, i syfte att kontrollera att upphandlad verksamhet inom skol-
väsendet uppfyller gällande krav  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 183 Dnr BUN 2020/01234  

Bestämmelser för deltagande på distans i Barn och 
utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
I april 2020 beslutade kommunfullmäktige att tillåta nämnderna att sammanträda med 
ledamöter och ersättare deltagandes på distans. Beslutet var en direkt följd av 
kommunens ambition att minska smittspridningen och samtidigt kunna bibehålla de 
politiska organens beslutsförhet.  
  
Kommunledningskontoret har för kommunstyrelsens räkning tagit fram förslag till 
bestämmelser för hur deltagande på distans ska ske. Förslaget bygger dels på 
gemensamt framtagna rutiner av kommunens nämndsekreterargrupp, dels på en enklare 
kartläggning av andra kommuners liknande bestämmelser. Kommunledningskontoret 
har även genomfört en mindre utredning som initialt visar att vårt nuvarande program 
för videomöte, Microsoft teams, klarar informationssäkerhetskraven. Kommunstyrelsen 
har antagit bestämmelserna för deltagande på distans med uppmaningen att övriga 
nämnder antar egna bestämmelser för deltagande på distans. 
  
För att få en enhetlighet mellan nämnderna har barn och utbildningsförvaltningen 
använt sig av kommunstyrelsens bestämmelser i framtagande av förslaget till 
bestämmelser till barn och utbildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-04 
Förslag till bestämmelser för deltagande på distans i barn och utbildningsnämnden 
Kompletterande skrivelse angående informationssäkerheten via videomöten i Microsoft 
teams 2020-11-24 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-11-25 § 357 Bestämmelser för deltagande 
vid distans i kommunstyrelsen 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anta bestämmelser för deltagande på distans i barn och utbildningsnämnden samt  
  
att bestämmelserna gäller från och med den 1 januari 2021.  
  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 184 Dnr BUN 2020/00012  

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2020-12-14 

Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-11-11-
2020-12-04 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att notera informationen  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 185 Dnr BUN 2020/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-12-14 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-12-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 186 Dnr BUN 2020/00034  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-12-14 

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 2020-12-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 187 Dnr BUN 2020/00063  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-12-14 

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 2020-12-07 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-07 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-12-14 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 188 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor lämnas. 
 
 
 


