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Justerandes signatur 

  
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

 

2021-01-19  
 

 
Sammanträde Barn och utbildningsnämnden
Plats och tid Teams, tisdagen den 19 januari 2021, kl. 08:30-16:35 
  
Ledamöter Roger Ekeroos (M), Ordförande 

Camilla Johansson (C), 1:e vice ordförande 
Anibal Rojas Jorquera (KD), 2:e vice ordförande Deltar på distans 
Niklas Moe (M) Deltar på distans §§ 1-3, §§ 5-12 
Claes Dahlgren (L) Deltar på distans § 2 pkt 2-3, §§ 3-12 
Cecilia Sandberg (S) Deltar på distans 
Sonny Persson (S) Deltar på distans § 2 pkt 2-3, §§ 3-12 
Veronica Vendel (S) Deltar på distans §§ 3-12 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) Deltar på distans 
Krzysztof Swiniarski (SD) Deltar på distans 
Martin Pettersson (SD) Deltar på distans 
Majvor Abdon (UP) Deltar på distans 
 

Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Sonny Persson (S) § 1, § 2 pkt 1 
Vivian Fräknefjord (MP) ersätter Veronica Vendel (S) § 1, § 2 pkt 1 
Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Veronica Vendel (S) § 2 pkt 2-3 
Carl-Gustav Gustafsson (L) ersätter Claes Dahlgren (L) § 1, § 2 pkt 1 
Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Niklas Moe (M) § 4 
Caroline Henriksson (UP) Deltar på distans ersätter Bjarne Rehnberg 
(UP) 
 

Ersättare Carl-Gustav Gustafsson (L) Deltar på distans § 2 pkt 2-3, §§ 3-12 
Marie-Louise Ekberg (S) Deltar på distans § 3, §§ 5-12 
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Vivian Fräknefjord (MP) Deltar på distans § 2 pkt 2-3, §§ 3-12 
Stefan Eliasson (SD) Deltar på distans 
 

Övriga Förvaltningschef Staffan Lindroos 
Nämndsekreterare Pernilla Gustafsson 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson Deltar på distans § 2 pkt 2, § 3 
pkt 5, §§ 5-12 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg Deltar på distans §§ 1-2 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen Deltar på distans §§ 1-2  
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson Deltar på distans §§ 1-
2, § 3 pkt 2  
Verksamhetschef vuxenutbildning Björn Wärnberg Deltar på distans §§ 
1-2   
Planeringschef Anna Kern Deltar på distans § 2 pkt 3  
Verksamhetsstrateg Marcus Uppström § 2 pkt 3 
E-sportshallen Karl Sergel § 3 pkt 3 
Utredare Arinette Jonshamre § 3pkt 4 
Lokalplanerare Tony Andersson Deltar på distans § 3 pkt 6  
Enhetschef Samhällsbyggnad Stefan Björling § 3 pkt 6 
Planarkitekt Samhällsbyggnad Hugo Bennhage § 3 pkt 6   
Processledare Samhällsbyggnad Cecilia Friberg § 3 pkt 6 
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§ 1 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 måndagen den 25 januari 2021. 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 
  
att välja Camilla Johansson (C) till justerande samt  
  
att justering äger rum måndagen den 25 januari 2021 
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§ 2 Dnr BUN 2021/00013  

Information till barn och utbildningsnämnd 2021-01-19 

 
1. Aktuellt läge avseende Covid-19 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar övergripande om läget i 
kommunen, om pågående distansundervisning på gymnasiet och på högstadiet 
samt om vaccinering av personal.  

 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om läget inom 
förskolan, under jullovet och fram till idag. Information lämnas om 
personalsituationen, om oron bland personalen samt att barnen har en bra 
tillvaro.  

 
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om beslut avseende 
begränsat öppethållande på Stråketskolans och på Äsperödsskolans fritidshem, 
om personalsituationen inom grundskolan samt om den oro som finns bland 
personalen. Peter Madsen informerar vidare om distansundervisningen för 
årskurs åtta och årskurs sju samt hur högstadieskolorna har organiserat 
distansundervisningen samt den skolförlagda undervisningen för att minska 
trängseln i skolorna.  
 
Anibal Rojas Jorquera (KD) ställer frågor om elevernas timplan samt hur 
närvaroregistreringen sker. Peter Madsen redogör för hur skolorna arbetar med 
detta.   
 
Camilla Johansson (C) undrar om verksamheterna har noterat någon ökning av 
våld i nära relationer i hemmet, i samband med pandemin. Peter Madsen 
informerar att grundskolan har ett ökat samarbete med socialtjänsten men att de 
inte har observerat någon ökning. Lena-Maria Vinberg informerar att de inte har 
observerat någon ökning inom förskolan men att personalen är extra vaksam.  
 
Niklas Moe (M) berömmer förvaltningen och verksamhetscheferna för deras 
arbete.  

 
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om läget på 
gymnasieskolan, om sjukfrånvaron hos personalen samt om behovet av att öka 
de skolförlagda aktiviteterna. Stefan Einarsson informerar om hur de 
skolförlagda aktivisterna organiseras samt om hur distansundervisningen har 
fungerat under hösten och under första veckan på vårterminen. 
 
Majvor Abdon (UP) ställer fråga gällande elevernas Arbetsplatsförlagda 
Lärande, APL. Stefan Einarsson informerar om gymnasiets arbete med APL och 
om vilka utbildningar där APL har kunnat genomföras som planerat och vilka 
utbildningar där det har varit svårare att hitta APL-platser.   
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Forts § 2 
 
Verksamhetschef vuxenutbildning Björn Wärnberg informerar om läget på 
vuxenutbildningen, om vilka moment om har genomförts på skolan och om 
kursstarterna efter jul. Björn Wärnberg informerar vidare om vilka utbildningar 
som har genomfört sin APL som planerat, vilka utbildningar där det har varit 
svårare att hitta APL-platser samt om LIA – Lärande I Arbete.  
 

2. Sammanställning av inkomna klagomål under tertial 2-3 2020  
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om förvaltningens arbete 
med inkomna klagomål. Information lämnas om antalet klagomål per 
verksamhet under perioden och i stort vad de har handlat om.  
 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg påpekar att de flesta klagomål 
gällande förskolans verksamhet löses vid lämning och hämtning.  
 
Lise-Lotte Bengtsson framför att det är viktigt med tydlig information till 
vårdnadshavare, att många klagomål är en följd av pandemin samt att det inte 
har kommit in några klagomål gällande vuxenutbildningens verksamhet under 
perioden. 

 
3. Workshop om grundskolans struktur  

Utredare Anna Kern informerar om upplägget för workshopen gällande 
grundskolans struktur, om tjänstepersonernas omvärldsspaning samt om 
förslagen från förvaltningens utredning.  
 
Verksamhetsstrateg grundskola Marcus Uppström informerar om den första 
gruppdiskussionen som handlar om måluppfyllelse. 
 
Barn och utbildningsnämnden delas upp i fyra grupper och diskuterar. Efter 
första diskussionen återsamlas nämnden och Anna Kern och Marcus Uppström 
informerar om den andra gruppdiskussionen. Information lämnas vidare om 
segregation i Uddevalla och andelen elever med annat modersmål än svenska 
per skola.  

 
Barn och utbildningsnämnden delas upp i samma grupper och diskuterar 
likvärdighet och segregation. När nämnden återsamlas informerar ordförande 
från diskussionen i hans grupp samt om arbetet i frågan under det senaste året.  

 
Cecilia Sandberg (S) påpekar vikten av att alla synpunkter tas in och beaktas i 
kommande beslut.  



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-01-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 Dnr BUN 2021/00014  

Information - Förvaltningschef 2021-01-19 

 
1. Förvaltningschefen informerar 
- Årets skolkommun – Lärarförbundet ranking 

Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om Lärarförbundets rankning 
gällande årets skolkommun. Staffan Lindroos informerar om mätområdena och 
Uddevalla kommuns ranking per mätområde. Information lämnas även om 
kommunens styrkor och svagheter enligt rankningen samt om kommunens 
placering i rankningen under de senaste 10 åren.  

  
2. Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av 

Uddevalla gymnasieskola  
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om Skolinspektionens 
kvalitetsgranskning och om deras beslut efter granskningen. Information lämnas 
vidare om vad gymnasieskolan och huvudmannen enligt beslutet behöver arbeta 
mer med samt om huvudmannens kompensatoriska arbete.  
 
Camilla Johansson (C) ställer fråga gällande alternativa studievägar och om 
uppdrag gällande Fenix. Stefan Einarsson informerar om gymnasiets arbete med 
alternativa studievägar.   

  
3. Information om E-sportshallen 

Karl Sergel från E-sportshallen informerar om sin verksamhet och visar hallen 
digitalt. Sergel informerar vidare om de projekt som hallen arbetar med, om 
deras samarbetspartners samt om deras arbete med genus.  

 
Cecilia Sandberg (S) ställer fråga gällande e-sportshallens samarbete med 
polisen. Karl Sergel informerar om deras arbete för fysisk aktivitet och bra kost 
samt om arbetet mot machokulturen bland ungdomar. Sergel informerar vidare 
om samverkan med det mobila fritidsteamet, fritidsgårdarna, fältenheten Sisu, 
Uddevallahem och Hälsopolitiska rådet    

 
4. Information om medarbetarenkäten 2020  

Utredare Arinette Jonshamre informerar om medarbetarenkäten 2020. 
Information lämnas om personalens engagemang på barn och utbildnings-
förvaltningen, både per verksamhet och totalt för hela förvaltningen jämfört med 
hela Uddevalla kommun. Information lämnas vidare om förvaltningens styrkor 
och fokusområden, uppdelat per verksamhet och om synpunkter som är 
gemensamma för alla verksamheter. Arinette Jonshamre informerar vidare om 
vilka frågor som fått låga resultat per verksamhet, att det har arbetats fram ett 
årshjul för arbetsmiljöfrågor samt om nästa steg gällande medarbetarenkäten.  
 
Sonny Persson (S) undrar hur förvaltningen arbetar med resultatet från enkäten. 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att de arbetar med resultatet på 
chefsnivå och på till exempel arbetsplatsträffar. 
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Forts. § 3 
 

5. Inspektionsärenden  
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om beslut som inkommit 
från Skolinspektionen gällande ett Skolinspektionsärende, om ett klagomål från 
vårdnadshavare som inkommit via Skolinspektionen samt om en dom från 
förvaltningsrätten gällande överklagan av beslut om tilläggsbelopp.  
  

6. Lokalfrågor  
- Status skola Skäret  

Enhetschef Stefan Björling och processledare Cecilia Friberg från samhälls-
byggnadsförvaltningen presenterar sig för nämnden. Planarkitekt Hugo 
Bennhage informerar om processen för projektet skola Skäret, om en FAQ på 
kommunens hemsida gällande projektet samt om de kommunikationsutmaningar 
som de ser. Hugo Bennhage informerar vidare om de utredningar som är färdiga, 
om de utredningar som ska initieras samt om föreslagen trafiklösning vid skolan. 
Information lämnas vidare om alternativa placeringsförslag till skolan. 

 
Caroline Henriksson (SD), Sonny Persson (S), Majvor Abdon, Vivian 
Fräknefjord (MP) och Cecilia Sandberg (S) ställer frågor gällande placeringen 
av skolan på skäret samt om de alternativa placeringsförslagen som Hugo 
Bennhage svarar på. 

  
Ordförande Roger Ekeroos (M) redogör för kontakt med representant för 
medborgare på Skäret.  

 
7. Barnomsorgskön presenteras digitalt  
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§ 4 Dnr BUN 2021/00015  

Information - Ordförande 2021-01-19 

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

pandemin 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om de delegationsbeslut gällande 
tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av pandemin som har fattats sedan 
sist sammanträde.  
 
Barn och utbildningsnämnden diskuterar hur undervisningen kan bedrivas efter 
den 24 januari. Sonny Persson (S) påpekar vikten av att eleverna får så mycket 
skolförlagd undervisning som möjligt. 
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§ 5 Dnr BUN 2020/00025  

Barn och utbildningsnämndens styrkort 2021-2023 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i november 2020 antagit en ny strategisk plan för 2020-2022 
och förändringar av kommunfullmäktiges styrkort för 2020-2022. Den nya strategiska 
planen är framarbetad av Uddevalla kommuns politiska majoritet. Den har tagit sin 
utgångspunkt i mandatperiodens tidigare strategiska plan, med visionen för Uddevalla 
kommun som grund. Riktningarna kvarstår, medan antalet övergripande strategier har 
minskat i antal från 17 till 11. Flera övergripande strategier har också formulerats om. 
Detta påverkar även Barn- och utbildningsnämndens styrkort, eftersom nämndens 
strategier, politiska uppdrag och mått är kopplade till de övergripande strategierna.  
Därtill har kommunfullmäktige gett Barn- och utbildningsnämnden flera nya politiska 
uppdrag för perioden 2021-2023.  
 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort, Dnr 
KS 2020/00590 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-12-17 
Styrkort Barn- och utbildningsnämnden 2021 
 

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

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
  
att godkänna det reviderade styrkortet för Barn- och utbildningsnämnden 2021 
  

Protokollsanteckningar 
Martin Pettersson (SD) lämnar följande protokollsanteckning för Sverigedemokraternas 
ledamöter:  
”Barn- och utbildningsnämndens styrkort bygger på Kommunfullmäktiges styrkort och 
strategisk plan som framarbetats av den politiska majoriteten. Sverigedemokraterna 
avstår därför deltagande i beslutet med hänvisning till eget politiskt program och egen 
budget. 
 
Vivian Fräknefjord (MP) lämnar följande protokollsanteckning:  
”Mp stöder ej förslaget till beslut gällande styrkort då Mp har eget förslag. 
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§ 6 Dnr BUN 2020/01225  

Regler om återbetalning av föräldraavgift vid förändring av 
verksamhet vid förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 

Sammanfattning 
På grund av den uppkomna pandemin har verksamheter inom barn och utbildnings-
förvaltningen tvingats genomföra tillfälliga förändringar med hänsyn till smittoläget 
samt personalsituationen. Förändringarna består i huvudsak av tillfällig stängning, 
hänvisning till annan verksamhet samt reducerad verksamhet.  
 
För plats vid förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem uttas avgift av platsinne-
havarna enligt antagna regler som bygger på principerna om maxtaxa. I samband med 
att verksamheten tillfälligt förändras finns det anledning att kompensera platsinne-
havarna genom avgiftsreducering om verksamhet inte erbjudits i normal omfattning.   

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2020-12-29 

Yrkande 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V): att ändra den första attsatsens första punkt från ”Vid hel 
stängning av verksamhet då alternativ verksamhet inte erbjuds: ingen avgift uttas från 
och med verksamhetsdag sex (ingen reducering för de fem första stängda 
verksamhetsdagarna)” till ”Vid hel stängning av verksamhet då alternativ verksamhet 
inte erbjuds: ingen avgift uttas från och med verksamhetsdag ett” 

Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Kerstin Joelsson-
Wallsbys (V) ändringsyrkande och finner barn och utbildningsnämnden besluta enligt 
förslaget i handlingarna.  

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anta följande regler vad gäller avgiftsreducering av föräldraavgift som uttas av 
Uddevalla kommun för inskrivna barn vid förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 
på grund av förändrad verksamhet:  
 

 Vid hel stängning av verksamhet då alternativ verksamhet inte erbjuds: ingen 
avgift uttas från och med verksamhetsdag sex (ingen reducering för de fem 
första stängda verksamhetsdagarna)  

 
 Vid hel stängning av verksamhet då alternativ verksamhet erbjuds: ingen 

avgiftsreducering medges 
 

 Vid reducerat öppethållande: avdrag på avgift medges med 50% av ordinarie 
avgift för barnet från och med verksamhetsdag elva (inget avdrag på avgift för 
de tio första verksamhetsdagarna med reducerat öppethållande) 
 



 

 

 
 

Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 
 
2021-01-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

Forts § 6 
 

 Vid beräkning av antalet dagar som verksamhetsförändringar beslutats krävs inte 
att de skett i en följd utan en sammanräkning sker. För att återbetalning ska ske 
krävs att barnet varit inskrivet i verksamheten under den tid som förändringar 
skett.  

 
 Förvaltningschef ges delegation att fatta beslut om de administrativa rutinerna 

för hur återbetalning ska ske samt  
 

att reglerna tillämpas på beslut om verksamhetsförändringar som fattats från och med 1 
november 2020 
 

Reservation 
Kerstin Joelsson-Wallsby (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  
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§ 7 Dnr BUN 2021/00012  

Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021-01-19 

Sammanfattning 
I förteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad 
som har inkommit till barn och utbildningsförvaltningen under perioden 2020-12-05-
2021-01-12. 
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-12 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att notera informationen  
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§ 8 Dnr BUN 2021/00002  

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021-01-19 

Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2021-01-12 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-12 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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§ 9 Dnr BUN 2021/00031  

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2021-01-19 

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 2021-01-12 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-12 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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§ 10 Dnr BUN 2021/00070  

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a § Skollagen - utredning 
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 
2021-01-19 

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 2021-01-12 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-12 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 
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§ 11 Dnr BUN 266962  

Övriga frågor 

 
Inga övriga frågor lämnas. 
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2021-01-19 

 

 
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 

§ 12 Dnr BUN 2020/01254  

Sammanställning av inkomna klagomål under tertial 2-3 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 2-3, år 2020.   
 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-12-29 
 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 
 
att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under tertial 2-3, år 2020 
 
 
 


