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§ 91 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 Pierre 
Markström (C). Beräknad tid för justering är tisdagen den 16 juni 2020 
 

Yrkande 
Ordföranden föreslår att tiden för justering flyttas till onsdagen den 17 juni.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
  
att välja Pierre Markström (C) till justerande samt  
  
att justering äger rum onsdagen den 17 juni 2020 
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§ 92 Dnr BUN 2020/00013  

Information till nämnd 2020-06-11 

 
1. Grundskolans struktur – Margretegärdeskolan 

Planeringsstrateg Anna Kern visar karta över grundskolans upptagnings-
områden. 
 
Verksamhetsstrateg grundskola Marcus Uppström informerar om olika alternativ 
som grundskolan kan arbeta efter om de får tillgång till Margretegärdeskolan. 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen framför att det är en akut brist på 
platser inom grundskolan. Uppström tillägger att behovet av platser främst ökar i 
norra Uddevalla samt att segregationen ökar på Hovhult medan den minskar i 
övriga kommunen. Madsen och Uppström informerar vidare att grundskolan 
behöver Margretegärdeskolan från höstterminen 2022 och redovisar estimerad 
elevtalsökning 2020-2025 samt redogör för hur upptagningsområdena för; 
Hovhultsskolan, Ramnerödsskolan F-6 och 7-9, Margretegärdeskolan F-6 och 7-
9, Väster 6-9, Sommarhemsskolan 7-9, Norgårdenskolan 7-9 och Linnéaskolan 
7-9 skulle kunna organiseras för att minska segregationen och få en bättre mix 
bland eleverna i högstadieskolorna. Uppström och Madsen visar kvarstående 
frågor i utredningen samt sammanställningar av unikumbedömningar för 2017-
2020.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar Hovhultsskolan och eventuellt 
samarbete med förskolan om lokalerna. Cecilia Sandberg (S) vill att utredningen 
även tittar på elevperspektivet.  

 
2. Rapportering av barn och utbildningsnämndens informationssäkerhets-

arbete 
Dataskyddsombud Mathias Karlsson informerar om rapport om nämndens 
informationssäkerhetsarbete. Information lämnas om arbetet med att följa 
dokumenthanteringsplanen och att införa städdagar för att gallra e-post och 
dokument som inte ska sparas.  Karlsson informerar vidare om förfrågan om 
registerutdrag, om att avvikelserapporteringen har blivit bättre samt de brister 
han ser.  Avslutningsvis lämnas information om rutin vid utlämning av e-post 
samt vad som är viktigt att tänka på i hantering av e-post. 
 

3. Ändring av basprogram för elevhälsans medicinska insats gällande 
vaccinering 
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Susann Magnusson informerar 
om elevhälsans basprogram och vad som erbjuds alla elever. Information lämnas 
om vad som ska ändras i basprogrammet från läsår 2020/2021. Magnusson 
informerar om HPV, Humant PapillomVirus och om vaccinet mot detta. Under 
hösten 2020 ska även vaccinet börja ges till pojkar i årskurs 5.  
 
Barn och utbildningsnämnden undrar hur stor andel det är som väljer att inte 
vaccinera sina barn och om ett framtida vaccin mot Covid-19 kan ges i skolan. 
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Forts. § 92 
 

4. Internkontrollrapport 2020 – deluppföljning  
Controller Thomas Davidsson informerar om deluppföljningen av 
internkontrollrapporten för 2020.  
 
Information lämnas om följande punkter:  
punkt 1 - Granskning av upphandling 
Punkt 4 - Kontroll av bidrag till fristående verksamheter 
Punkt 6 - Utdrar ur belastningsregistret vid anställning  
Punkt 7 - Barnomsorg enligt behov/skollag.  
Punkt 9 - elevernas resultatutveckling 
Punkt 11 - Granskning av målinriktat arbete och rutiner mot diskriminering och 
kränkande behandling på enhetsnivå.  
Punkt 13 - Lönetillägg  
Slutsatserna Davidsson gör är; att några punkter har omfattande brister, att några 
har klara förbättringar, att det är viktigt med ett utvecklingsperspektiv, att 
bristerna kan få allvarliga konsekvenser och att en riskkartläggning och 
avvikelsehantering behöver utvecklas.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar interkontrollspunkterna, framförallt 
punkt 6 och 11.  
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§ 93 Dnr BUN 2020/00014  

Information - Förvaltningschef 2020-06-11 

 
1. Förvaltningschefen informerar 
- Samverkansöversyn gymnasiet och vuxenutbildningen 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om bakgrunden till samverkans-
översynen, om nämndens viktigaste utmaningar och om förvaltningsledningens 
strategiska arbete. Information lämnas vidare om nuläget och om hur den 
statliga dimensionsutredningen av Lars Stjernkvist ytterligare motiverar en 
översyn för att öka samverkan och samarbete mellan gymnasieskolan och 
vuxenutbildningen. Lindroos informerar vidare om nämndens SWOT-analys 
samt om syftet med översynen.  
 

- Invigning av Källdalsskolan 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att arbetet med inflyttning till 
Källdalsskolan flyter på enligt plan och att en officiell invigning planeras till den 
4 september.  En arbetsgrupp bestående av två rektorer och två representanter 
från Kultur och fritid planerar invigningen tillsammans med kommunikations-
enheten. Invigningen kommer att hållas av ledande politiker och 
kommunledning. 
 
Cecilia Sandberg (S) förväntar sig att det görs en digital rundvandring. Niklas 
Moe (M) menar att man borde kunna livesända invigning på kommunens 
hemsida. Camilla Johanson (C) ställer fråga gällande förstörelse på skolan.  
 

- Översyn av förvaltningsledningskontoret  
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om bakgrunden till en förändrad 
organisation gällande styrning och ledning på förvaltningsledningskontoret. 
Information lämnas om förvaltningsledningskontorets organisering idag och hur 
den nya organisationen kommer att se ut samt om hur processen har gått till. 
Organisationen föreslås träda ikraft den 1 september 2020 och utvärdering ska 
göras senast den 31/8 2021.   

 
2. Lokalfrågor  
- Statusuppdatering av pågående projekt  

Lokalplanerare Tony Andersson informerar att tomten där en ny Hälle förskola 
planeras att byggas är kuperad varför ett suterränghus kan vara passande. Martin 
Pettersson (SD) förslår en liknande byggnad som Östrabogymnasiet.  
 
Camilla Johansson (C) undrar vilken energilösning som kommer att användas på 
förskolan. Andersson har en förhoppning att det sätts upp solpaneler.  
 
Information lämnas även om att SKR har upphandlat ett ramavtal som låter 
kommuner beställa förskolebyggnader från 4 till 10 avdelningar.   
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Forts. § 93 
 
Hellström informerar om följande projekt:  
- Hälle förskola – Ett positivt förhandsbesked är lämnat som vinner lagakraft i 

slutet av juni.  
- Rotvik, Kreatörens förskola – Fastighetsaffär förbereds.  
- Skola skäret – Ett startmöte har genomförts och planarbetet är igång där 

dialogen med grannarna är viktig. 
- Förskola Råssbyn - Ansökan om förhandsbesked förbereds, beslut kan 

väntas före årsskiftet.   
- Ljungskileskolan – Arbetet ligger inte med i planeringen än men bör kunna 

starta under tidig höst. 
- Forshällaskolan – Arbetet ligger längre fram i planen. 

 
Lokalplanerare Tony Andersson är angelägen att komma igång med bygget av 
Ljungskileskolan och framför tillsammans med Roger Ekeroos (M) att de 
behöver en tidsplan för Ljungskileskolan. 
 
Roger Ekeroos (M) informerar om idéstudie för Äsperödsskolan samt att det har 
startats en förstudie avseende vad som behöver göras för att kunna använda 
Herrestadsskolans lokaler. 
 
Majvor Abdon (UP) ställer fråga gällande idrottshall för Västerskolan.  
  

3. Inspektionsärenden  
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om ärende från 
Diskrimineringsombudsmannen och vilka åtgärder som har gjorts av skolan. 
Camilla Johansson (C) anser att det är bra att skolan går på djupet i frågan.  
 
Bengtsson informerar vidare om två ärenden hos Barn och elevombudsmannen 
samt om ärende hos förvaltningsrätten gällande överklagan av nämndens beslut 
avseende återkallelse av beslut om rätt till bidrag. Information lämnas även om 
dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande att skollagen anses otydlig 
avseende fristående enheters systematiska kvalitetsarbete.  
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§ 94 Dnr BUN 2020/00015  

Information - Ordförande 2020-06-11 

 
1. Ordföranden informerar  

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om delegationsbeslut gällande att 
följa myndigheternas riktlinjer avseende distansundervisning vid gymnasie-
skolan och vuxenutbildningen. 
 
Ekeroos (M) Tackar förvaltningen å nämndens vägnar för ett jättebra arbete 
under vårterminen och önskar nämnd och förvaltning en fin sommar. 
 
Cecilia Sandberg (S) tackar ordförande och önskar honom, övriga nämnden och 
förvaltningen en fin sommar  
 
Vivian Fräknefjord (MP) tackar ordföranden och önskar honom, övriga 
nämnden och förvaltningen en fin sommar.  
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§ 95 Dnr BUN 2020/00055  

Skolplacering inför läsåret 2020/2021  

Sammanfattning 
Rapporten sammanfattar resultaten av skolplacering inför läsåret 2020–2021 utifrån den 
information som fanns i april - maj 2020. 
 
I årets skolplaceringsprocess tillämpades samma administrativa rutiner som närmast 
föregående läsår. Förslag till skolplacering anvisades. De vårdnadshavare som 
accepterade förslaget behöver inte besvara förslaget. Möjlighet gavs att lämna ansökan 
till annan skola i mån av plats på önskad skola. 
 
Antalet aktiva ansökningar är i samma storleksordning som föregående år. Berörda 
elever har ökat något i antal, 1253 elever i år jämfört med 1214 föregående år. Vid årets 
skolplacering kan vi se att antalet tillgodosedda placeringar på kommunala skolor har 
ökat, 40 % i år jämfört med 35 % föregående år. 

Andelen tillgodosedda förstahandsönskemål har ökat en procentenhet från föregående år 
och kan i år beräknas till 96 %. I likhet med föregående år har merparten av vårdnads-
havarna valt att acceptera den skolplacering som föreslagits.    

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2020-05-18 
Rapport om skolplacering inför läsåret 2020-2021 
Bilaga till Rapport om skolplacering inför läsåret 2020-2021 – Statistik  
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden § 180 2015-12-17 
Beslut om förändrat upptagningsområde för Ramnerödsskolan samt justering av 
upptagningsområde Hovhultsskolan och Dalabergsskolan BUN 2018/1115 
Beslut om förändrat upptagningsområde för Herrestadsskolan F-3, Herrestadsskolan 4-6 
samt Norgårdenskolan F-6 BUN 2018/1117    

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna Rapport om skolplacering inför läsåret 2020-2021 med bilaga    
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§ 96 Dnr BUN 2020/00682  

Uppföljning internkontrollplan 2020, Delrapport juni 

Sammanfattning 
Det primära syftet med internkontroll är att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls. 
Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och tjänste-
männen.  
 
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.     
 
I juni presenteras en delrapport med ett urval av internkontrollplanens punkter för barn 
och utbildningsnämnden. Alla kontrollpunkter rapporteras årligen till nämnden i 
december.  
 
Delrapporten av uppföljningen av internkontrollplanen för 2020 tar upp följande 
punkter: 

  1. Granskning av upphandling 
  4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet  
  6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning  
  7. Barnomsorg enligt behov/skollag 
  9. Elevers resultatutveckling 
 11. Målinriktat arbete mot diskriminering/kränkning 
 13. Lönetillägg 

 
Av uppföljningen framgår att avvikelserna är på en liknande nivå som tidigare för flera 
av punkterna. Avvikelser finns inom ett flertal av de kontrollerade områdena. För det 
mesta av det granskade materialet är kontrollen god. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning Internkontrollplan 2019, Delrapport juni 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna delrapporten av uppföljning av internkontrollplan 2020 
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§ 97 Dnr BUN 2019/01134  

Uppsägning av avtal - IOP - e-sport 

Sammanfattning 
Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en partnerskapsrelation mellan den offentliga 
och den idéburna sektorn för att stötta en verksamhet som hanterar någon form av 
samhällsutmaning. 
Överenskommelse om IOP beslutas ofta runt en speciell verksamhet, som ägs av den 
idéburna organisationen, men som den offentliga sektorn vill medverka i. I överens-
kommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra 
med, hur länge partnerskapet ska gälla och andra särskilda förutsättningar. 
 
IOP är en form av finansiellt stöd, men ska inte förväxlas med verksamhetsstödet till 
organisationer/föreningar, som i huvudsak är till för att främja föreningarna generellt. 
 
IOP ställer större krav på leverans av en tjänst eller specifik verksamhet. En överens-
kommelse om IOP kan till exempel handla om volontärer som stöttar äldreomsorgen 
genom sociala aktiviteter med de äldre, om läxläsning med barn eller aktiviteter för 
nyanlända. 
 
Under våren 2019 har fördes diskussion med en nybildad ideell förening, med inriktning 
mot e-sport, om ett samarbete med två av kommunens förvaltningar – barn- och 
utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen. Detta resulterade i att 
barn- och utbildningsnämnden godkände ett avtal med föreningen i november 2019. 
 
I det avtal som barn- och utbildningsnämnden beslutade om framgår det tydligt att 
samarbetet ska utgå från att föreningens verksamhet förläggs i lokaler i anslutning till 
Västerskolan – det s k vita huset.  
 
I början av 2020 kom det till förvaltningens kännedom att föreningen avsåg att etablera 
som verksamhet i andra lokaler än vad avtalet föreskriver.  
Trots avtalet har föreningen nu etablerat sig i andra lokaler än vad avtalet säger och 
därmed kan förvaltningen konstatera ett avtalsbrott har skett.  
 
Mot bakgrund av detta rekommenderar därför förvaltningen att nämnden säger upp 
IOP-avtalet med Uddevalla e-sportsförening. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-29 
IOP-avtal Uddevalla e-sportsförening och Uddevalla kommun  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse 
  
att säga upp IOP-avtalet med Uddevalla e-sportsförening 
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§ 98 Dnr BUN 2020/00709  

Slutrapportering av uppdrag från kommunfullmäktiges 
flerårsplan 2019-2021 samt 2020-2022  

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsförvaltningen har identifierat ett antal uppdrag från 
Kommunfullmäktiges flerårsplaner 2019–2021 samt 2020–2022 som föreslås 
slutrapporteras. Motiven är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i 
andra uppdrag eller att uppdragen är integrerade i det redan befintliga arbetet. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-20 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna barn- och utbildningsnämndens förslag till 
slutrapportering av följande uppdrag:  
 

 Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden har utifrån 
flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att tillsammans ta fram en plan gällande 
gemensamt bibliotek och skolbibliotek i Källdal. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att Upprätta ett lärcentrum inom vuxenutbildningen i samverkan med 
närliggande kommuner med fokus på strategisk kompetensförsörjning. 
Lärcentret ska erbjuda utbildning från grundläggande utbildningsnivå till 
kvalificerad eftergymnasialnivå i nära samarbete medarbetsmarknaden och 
näringslivet, och matchning ska ske med företagens och kommunenskompetens-
försörjning. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag 
att satsa på fler kommunala dagbarnvårdare. 

 Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan 2020-2022 fått i uppdrag 
att bibehålla lågt antal barn i barngrupperna.  

 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan 2019-2021 fått i uppdrag att Uddevalla 
kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare, därför strävar kommunen efter att 
erbjuda alla anställda heltid, och deltid som en möjlighet. 
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§ 99 Dnr BUN 2020/00710  

Rapportering av barn och utbildningsnämndens 
informationssäkerhetsarbete  

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 2020-05-18 redogör dataskyddsombudet för de brister och förbättring-
sarbete inom barn och utbildningsnämndens verksamhet som har observerats under 
perioden 2020-01-01— 2020-05-18. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-18 
Rapport daterad, 2020-05-18 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att Godkänna rapport om barn och utbildningsnämndens informationssäkerhetsarbete 
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§ 100 Dnr BUN 2020/00713  

Sammanställning av inkomna klagomål under tertial 1 2020 

Sammanfattning 
Enligt 4 kap 8 § skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och 
utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt 
sätt. I förvaltningens tjänsteskrivelse lämnas en sammanställning över inkomna klago-
mål under tertial 1, år 2020.      

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under tertial 1, år 2020 
  

 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 101 Dnr BUN 2020/00717  

Översyn av förstelärarorganisationen  

Sammanfattning 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till ny inriktning på förstelärarorganisationen 
som innebär att göra om förstelärartjänsterna till tidsbegränsade förordnanden samt att 
formulera ett tydligare och mer renodlat uppdrag för förstelärartjänsterna utifrån de 
behov som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Förändringen skulle tjäna följande syften:  
 

• En ökad flexibilitet utifrån behov som identifierats i det systematiska kvalitets-
arbetet på de olika nivåerna i organisationen,  

• En mer tydlig och transparent rekryteringsprocess och vad som krävs 
• Ökad legitimitet för förstelärare,  
• Ekonomiskt fördelaktig kopplat till en särskild statsbidragsutredning som gjorts. 

  
Fler lärare skulle också få möjligheten att bli förstelärare vilket gynnar Uddevalla som 
attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande medarbetare. Sammantaget 
bedöms förslaget skapa goda förutsättningar för utveckling av utbildningen i hela Barn- 
och utbildning.   
 
Förvaltningen föreslår nämnden att ställa sig bakom det fortsatta arbetet mot en ny 
inriktning på förstelärartjänsterna, enligt tjänsteskrivelse.   
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-05-26 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som ett led i nämndens målarbete med att ställa om organisationen till nya 
arbetsformer och arbetssätt ställa sig bakom förvaltningens fortsatta arbete mot en ny 
inriktning på förstelärarorganisationen, enligt tjänsteskrivelse.  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 102 Dnr BUN 2020/00753  

Uddevalla vuxenutbildnings hyra av Sinclair under 2020 

Sammanfattning 
16 juni 2019 beslutade kommunstyrelsen om att kommunens eftergymnasiala 
utbildningar ska samlokaliseras med vuxenutbildningen, under barn- och utbildnings-
nämnden. Vuxenutbildningen planerade inför att ta över utbildningsverksamheten och 
enligt direktiv vara ute från Sinclair senast sista juni. Därefter kom ett nytt direktiv om 
att vuxenutbildningen skulle hyra hela HCB/Sinclair och under hela året istället för sex 
månader. 
 
Vuxenutbildningen tog 1 januari 2020 över styrningen av verksamheten och kommer 
under våren 2020 flytta all verksamhet från tidigare HCB till I17. Utöver yrkes-
högskoleutbildningar och universitetsutbildning med sändning till Uddevalla, erbjuder 
vuxenutbildningen även tentamensservice samt genomför Högskoleprovet. 
 
Övertagandet har medfört ökade kostnader för vuxenutbildningen, samtidigt som 
kommunbidraget legat på samma nivå som tidigare. Den verksamhet som tidigare fanns 
i Sinclair erhöll kommunbidrag för hyran. 
 
Nettokostnaden för vuxenutbildningens övertagande är följande: 
 
Utgifter: 
Hyra Sinclair januari – december: - 4 364 764 kr 
 
Intäkter: 
YH-utbildningar: 449 500 kr 
Övriga intäkter: 1 098 746 kr 
 
Nettokostnad för vuxenutbildningen: - 2 816 518 kr 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att hemställa till kommunstyrelsen att fatta beslut om att vuxenutbildningen ska ersättas 
för nettokostnader kopplat till hyra av Sinclair, liksom den tidigare verksamheten erhöll 
kommunbidrag för hyran. 
  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 103 Dnr BUN 2020/00715  

Medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans 
pga. Corona 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har 2020-05-19 tagit emot ett medborgarförslag från en 
gymnasieelev om att Uddevalla kommun borde erbjuda skollunch till gymnasieelever 
som läser på distans på grund av Corona. Kommunfullmäktige har överlåtit till barn och 
utbildningsnämnden att besluta i ärendet.  
 
Regeringen meddelade den 29 maj att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 
distansundervisning tas bort från och med den 15 juni och att elever i gymnasieskolan 
kan återvända till skolans lokaler under sommaren och till hösten. Eleverna kommer då 
få skollunch i anslutning till sin undervisning och förvaltningen anser därför att 
medborgarförslaget kan anses vara besvarat eftersom situationen inte längre är aktuell.   

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-01 
Medborgarförslag om skollunch till elever som läser på distans p.g.a. Corona publ. 
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020.05-13 §133 Medborgarförslag om 
skollunch till elever som läser på distans p.g.a. Corona 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att med denna tjänsteskrivelse anse medborgarförslaget besvarat. 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 104 Dnr BUN 2020/00012  

Anmälningsärenden till barn och utbildningsnämnden 2020-06-
11 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna. 
  
Datum Rikt-

ning 
Avsändare/
Mottagare

Beskrivning  Dnr 

2020-
05-11 
  
2020-
05-13 

IN Samhälls-
byggnad  

Förslag till beslut Kyrkebyn 1:14, Lane-Ryrs skola, 
anmälan om efterbehandling 
  
Kyrkebyn 1.14  Svar på anmälan om efterbehandling 

2020/
00377 

2020-
05-12 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut för utökad tillsyn av Myntets förskola inom 
hälsoskydd 

2020/
00701 

2020-
05-13 

IN Förvalt-
ningsrätten 

Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 3364-20 
Överkalgan av beslut om skolplacering

2020/
00288 

2020-
05-13 

IN Lärar-
förbundet 

Framställan enligt 6 kap. 6a§ arbetsmiljölagen om 
begäran om arbetsmiljöåtgärd

2020/
00704 

2020-
05-14 

IN Skol-
inspektionen  

Uppföljning av Skolinspektionens beslut om att lämna 
anmälan till Uddevalla kommuns klagomålshantering 

2020/
00373 

2020-
05-18 

IN SPSM Underrättelse om beslut skolplacering 
  

2019/
00446 

2020-
05-18 

IN Skol-
inspektionen  

Resultat från Skolinspektionens ombedömning av 
nationella prov 2019 Östrabo Y FT

2019/
00781 

2020-
05-19 

IN Kommun-
fullmäktige 

Kommunfullmäktiges protkollsutdrag 2020-05-13 § 117 
med tjänsteskrivelse och bilagor Antagandet av 
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter i 
Uddevalla kommun

2019/
01255 

2020-
05-19 

IN Kommun-
fullmäktige 

Kommunstyrelsens 2020-04-29 § 125, 
Kommunfullmäktiges 2020-05-13 § 118 och 
Ekonomiutskottets 2020-04-20 § 23 protokollsutdrag 
med tjänsteskrivelse och bilagor Riktlinjer för Uddevalla 
kommuns sociala investeringsmedel

2020/
00724 

2020-
05-20 

IN Samhälls-
byggnad  

Beslut om föreläggande att anpassa antalet toaletter till 
antalet elever

2020/
00389 

2020-
05-22 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut för utökad tillsyn av Konvaljen 9, 
Norrskolan inom hälsoskydd

2020/
00725 

2020-
05-25 

IN Migrations-
verket  

Angående ersättning för kostnader för 
utbildningskostnader kv 4 2019  7331-2020-1150

2020/
00678 

2020-
05-25 

IN ULNA AB Registreringsbevis efter genomförd fusionering av 
Matildaskolan AB

2019/
01251 

2020-
05-26 

IN Samhälls-
byggnad  

Avgiftsbeslut för utökad tillsyn av Unneröd 2.4 
Skoglyckans förskola inom hälsoskydd

2020/
00742 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Datum Rikt-
ning 

Avsändare/
Mottagare

Beskrivning  Dnr 

2020-
05-28 

IN Kammar-
rätten i 
Göteborg 

Underrättelse från Kammarräten i Göteborg i mål 2523-
20 gällande beslut om tilläggsbelopp till Fridaskolan 

2018/
00047 

2020-
05-29 

IN Diskriminerin
gsombudsm
annen  

Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020 39 Begäran 
om yttrande gällande Anmälan mot Norgårdenskolan 7-
9 

2020/
00746 

2020-
05-26 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-27 § 159 
med tjänsteskrivelse Justering av kommunbidrag 2020 

2019/
00018 

2020-
06-01 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens 2020-05-27 § 170 och 
ekonomiutskottets 2020-05-18 § 27 protokollsutdrag 
med tjänsteskrivelse Barn och utbildningsnämndens 
ansökan ur effektiviseringsfonden 2020

2020/
00504 
2020/
00508 

2020-
06-01 

IN Kommun-
styrelsen  

Kommunstyrelsens 2020-05-27 § 172 och 
personalutskottets 2020-05-06 § 30 protokollsutdrag 
med tjänsteskrivelse och bilagor Övertalighet inom 
förvaltningen barn och utbildning

2020/
00692 

  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 105 Dnr BUN 2020/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2020-06-11 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2020-06-02 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 
 

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



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 106 Dnr BUN 2020/00034  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2020-06-11 

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 2020-06-02 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 
 

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



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 Dnr BUN 2020/00063  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2020-06-11 

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 2020-06-02 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-02 
 

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



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 108 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor lämnas. 
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 109 Dnr BUN 2020/00771  

Samhällsbyggnadsnämndens granskningshandlingar rörande 
detaljplan; Resteröds-Strand 3:1 

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för Resteröds-Strand 3:1. Syftet med detaljplanearbetet är att pröva lämplig-
heten till större byggrätter för fastigheterna inom området nu när området anslutits till 
det kommunala vatten- och spillvattennätet. Byggnadsplanen var ursprungligen avsedd 
för fritidshus och området har delvis permanentats. Upprättande av ny detaljplan är ett 
led i genomförandet av planering för kustnära boende, enligt riktlinjer som anges i 
översiktsplan ÖP 2010. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-05 
Samrådsredogörelse - granskningshandlingar rörande detaljplan; Resteröds-Strand 3.1 
Plankarta - granskningshandlingar rörande detaljplan; Resteröds-Strand 3.1 
Planbeskrivning - granskningshandlingar rörande detaljplan; Resteröds-Strand 3:1 
Underrättelse - granskningshandlingar rörande detaljplan; Resteröds-Strand 3:1 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Resteröds-
Strand 3:1, Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad  
2020-06-05 
  
 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2020-06-11 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 110 Dnr BUN 2020/00767  

Samhällsbyggnadsnämndens granskningshandlingar rörande 
detaljplan; Restenäs 2 mfl.  

Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till 
detaljplan för Restenäs 2 mfl. Detaljplanens syfte är att pröva områdets lämplighet för 
höjning och komplettering av byggrätter i befintlig planlagt område. Genom fram-
dragning av kommunalt VA kan byggnader av karaktären åretruntboende prövas. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-06-05 
Samrådsredogörelse - Samhällsbyggnadsnämndens granskningshandlingar rörande 
detaljplan; Restenäs 2 mfl. 
Plankarta - Samhällsbyggnadsnämndens granskningshandlingar rörande detaljplan; 
Restenäs 2 mfl. 
Planbeskrivning - Samhällsbyggnadsnämndens granskningshandlingar rörande 
detaljplan; Restenäs 2 mfl. 
Underrättelse - Samhällsbyggnadsnämndens granskningshandlingar rörande detaljplan; 
Restenäs 2 mfl. 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan för Restenäs 2 
mfl., Uddevalla kommun översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad  
2020-06-05 
 
 
 


