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Plqts och lid

Barn och utbildningsnämnden
Sammanträdesrum Bäve, k1.08

Ledomöler

Cecilia Sandberg (S), Ordförande
Vivian Uddön (MP), 1:e vice ordforande
Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordftirande g 71 pkt 5, 5 72 pkt t, 55
73-78
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C)
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Roberr Wendel (S) $ 71 pkt 3-5, $ 72 pkt 1, $$ 73-78
Äsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Martin Pettersson (SD)
Majvor Abdon (UP)

Tjönstgöronde ersöttore

Glenn Patriksson (S) ersätter Robert Wendel (S) $ 70, $ 71 pkt

:3

0-

15

:

00

I-2,5

72

pkt2-4

Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Erdin Pirqe (V)
Sofia Andersson Hallonqvist (L) ersätter Magnus Jacobsson (KD) $ 70,
7l pkt 1-4, $ 72 pkt2-4
Ersöflore

Sofia Andersson Hallonqvist (L) $ 71 pkt 5, g 72 pkt 1, $$ 73-78
Glenn Patriksson (S) $ 7l pkt 3-5, $ 72 pkt 1, $$ 73-78
Veronica Vendel (S)
Kjell Grönlund (MP)

Ulses ott juslero

Camilla Olsson (C)

Jusleringens plots och iid

Stadshuset 2017

U

Paragrafer
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nderskritl sekreterore

$$ 70-78
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Underskritt ordföronde

Cecilia Sandber
Underskritt jusleronde

d.*

Camilla Olsson
BEVIS

Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget sötts upp
Ansloget tos ner
Underskrifl

och ANSIAG om jusleringens tillkönnogivonde

Bam och utbildningsnämnden 2017 -05-24
Bam och utbildningsftirvaltningen
2017-0s-29
2017-06-20
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Pernilla Gustafsson
Justerandes signatur

l'r*-r

$

ojv4z-t'

Protokoll

Q'unEnp

Born och utbildningsnämnden

.,ry.s

2017-05-24

övrigo

Förvaltningschef BUN Hans-Lennart Schylberg
Förvaltningssekreterare BUN Pemilla Gustafsson
Utredare BIIN Anna Hurtig $ 70, $ 71 pkt 1,2,4,5 5 72 pkt2-4
Kvalitetschef gymnasiet Susanne Anderberg $ 70, $ 71 pkt 1,2,4, 5 5 72

pkt2-4

Ekonom BUN Monica Nilsson $ 70, $ 71 pkt I
Verksamhetschef barn- och elevhälsa Lena Cederberg $ 71 pkt 2
Skolspykolog Malin Söderberg $ 71 pkt 2
Nätverksledare BIIN Cristin Bergdahl $ 71 pkt 2
Kurator BLIN Elisabeth Alenklint $ 71 pkt 2
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen $ 71 pkt 3
Biträdande verksamhetschef grundskola Lisa Kullgren $ 71 pkt 3
Ungdomssamordnare Valentina Velasquez $ 71 pkt 4
Skolutvecklare ftirskola Siren Linde $ 71 pkt 5
Förstelärare Vuxenutbildningen Anna Kihlander $ 71 pkt 5
Personalforeträdare Agneta Läckström $ 70, $ 71 pkt I-4 S 72 pkt2-4
Personalftireträdare Monica Torstensson
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Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering

Sommonfotlning
Upprop ftirrättas, justerande väljs och tid ftir justering bestäms. I tur att justera är
Camilla Olsson (C). Beräknad tid ftir justering är måndagen den 29 maj2017.

Beslul

att välja Camilla Olsson (C) till justerande samt
att justering äger rum måndagen den 29 maj 2017
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lnformation till nämnd 2017-05-24

1. Delårsrapport Tl
Ekonom Monica Nilsson informerar om barn och utbildningsnämndens
delårsrapport per 30 april 2017 samt prognos for 2017.
Information lämnas om nämndens semesterlöneskuld, påverkbara inköp,
volymutveckling och ekonomiska nyckeltal.

2.

Uppföljning och analys av arbetet med elever i behov av särskilt stöd samt
det fiirebyggande och främjande arbetet inkl. hur man arbetar
inkluderande samt information om hemmasittare
Nätverksledare Christin Bergdahl och Kurator Elisabeth Alenklint informerar
om problematisk frånvaro utifrån ett elevperspektiv och utifrån Utbildningsdepartementets betänkande Saknad.

Elisabeth Alenklint informerar om Bjuvs kommuns framgångsfaktorer inom
området.

Skolspykolog Malin Söderberg informerar om hur skolpsykologerna arbetar
samt visar ett axplock över några konkreta exempel på aktiviteter som
skolpsykologerna har uträttat. Information lämnas om ett kompetensutvecklingsprojekt gällande trauma som genomftirt på Hovhultskolan

3.

Sommarskola
Biträdande verksamhetschef Lisa Kullgren informerar om erfarenheter från
tidigare sommarskola, vad forskningen säger om ämnet, vad kommunens
högstadieskolor gör ftir elever i behov av stöd under terminen och varför
verksamheten arbetar mer med insatser löpande under året och mindre med
sommarskola. Information lämnas även om planerad sommarskola flor nyanlända
elever i samverkan med gymnasiets språkintroduktion.
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) framftir vikten av att det görs en utvärdering av
hur skolornaarbetar med insatser för elever i behov av stöd.
Barn och utbildningsnämnden anser att grundkolans nya arbetsätt är bra och väl
genomtänkt men framför att det är viktigt att alternativet sommarskola finns för
de elever som behöver det.
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Information om LUPP-undersökningen
Ungdomssamordnare Valentina Velasquez informerar om den webbaserade
enkätundersökningen LUPPEN som är framtagen av MUCF. 1180 elever i
arskurs 8 och i årskurs 2 pä gymnasiet har svarat på hur de upplever deras chans
till inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritid, skola och framtiden.
Velasquez redogör ftir resultatet på de stora frågorna och att det hålls en
medborgardialog om resultatet den 7 juni.

5.

Information om brukarundersökningen
Utredare Anna Hurtig Skolutvecklare ftirskola Siren Linde, Utvecklingschef
gymnasiet Susanne Anderberg och Försteliirare vuxenutbildningen Anna
Kihlander informerar om resultatet fiir brukarunderökningen samt om
ftirvaltningens utvecklingsområden enligt enkäten.
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) framftir vikten av att resultatet från både
brukarundersökningen och LUPPEN analyseras.
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lnformation - Förvaltningschel 2017 -05-24

1.

Lokalfrågor
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om nya
ftirskoleavdelningar som öppnar under hösttermin en 2017 .
Information lämnas om arbetet med nya ftirskoleenheter
Förvaltningschef lämnar även information om parkeringssituationen i norra
Uddevalla samt om arbetet med att utöka Linn6askolans lokaler.

2.

Barn och utbildningsnämndens årshjul2Ol7
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) och ft)rvaltningschef Hans-Lennart Schylberg
informerar om arbetsmöten i september gällande verksamhetsplan med budget
samt översyn av styrkort inklusive målnivåer.

3.

Inspektionsärenden
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om Skolinspektionens
regelbundna tillsyn som pågår under vårterminen2}l7. Information lämnas
även om aktuella inspektionsärenden samt om ett ärende hos Förvaltningsrätten i
Göteborg.

4.

Arbetsmiljö
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar att kommunens centrala
samverkansgrupp haft fokus på arbetsmiljö under ftiregående möte. Information
lämnas även om att svårigheterna att rekrytera behöriga lärare och förskolelärare
påverkar arbetsmiljön inom ftjrskolan och skolan.
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nformation - Ordföran de 2017 -05-24
1.

Information från Fyrbodal
2:e vice ordftirande Magnus Jacobsson informerar om genomlysningen av
kommunalförbundets verksamhet och ftjrslaget att avveckla Beredningen
utbildning och styrgrupp Integration.
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Upphandling av förskolebuss och daglig service/eftervård
Sommonfottning
2016-08-25 beslutade $ 112 beslutade barn och utbildningsnämnden att tillstyrka
planerna pä att starta förskoleverksamhet i två bussar, samt gav ftirvaltningen i uppdrag
att föreslå närmare organisatorisk lösning for ftirskolebuss och ftirare i kommunen
inklusive ekonomiska konsekvenser.
Bakgrunden är den lokalbrist som ftirskoleverksamheten lidit av under en längre tid
samt en strävan att fiirbättra integrationsarbetet. Genom att utöka med bussar blir
organisationen flexibel över tid och rum. Det arbetssätt som en mobil förskola innebär
bidrar till mångfald i ftirskolan och skapar nya ftirutsättningar ftir integration.
Förvaltningen har tidigare tagit fram en kalkyl ftir kostnader för två bussavdelningar
(med leasing av buss exkl. chaufft)r). Förvaltningen har studerat organisatoriska
lösningar hos andra kommuner och utifrån det påbörjat en diskussion om olika
möj ligheter till ansvarsftirdelningar inom Uddevalla kommun.
Barn och utbildningsnämnden uttryckte vid nämndsammanträdet2}l7-}4-2O $ 53 att
processen ska ske skyndsamt och att man inte kan invänta någon utredning om
ansvarsftirdelning inom kommunen. Barn och utbildningsförvaltningen ska själva ta
ansvar ftir upphandling av buss och daglig service/eftervård. Uppdraget innebär också
att ta ställning till om bussama ska köpas eller om de ska leasas med eller utan
chaufför.

Beslutsunderlog
B arn och utb i ldnings tj änsteskriv else 20 1 7 -0 4 -27

Yrkonde
Martin Pettersson (SD): Avslag på lorslaget i handlingama
Propositionsordning
Ordförande ställer Martin Pettersson (SD) avslagsyrkande mot ftirslaget i handlingama
och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar att bifalla förslaget i
handlingama.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att

i uppdrag att starta upphandling av två förskolebussar och daglig
service/eftervård och garagering ftir bussarna samt
ge förvaltningen

att i samverkan med upphandlingsenheten avgöra om bussarna ska köpas eller leasas
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Reservolion
Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande med
motiveringen att "Utflyher av olika slag utgör stundom ett trevligt och spdnnande
inslag i förskolans vardag.
Vår bed1mning dr dock att enfast utgångspunkt var dag, medfosta rutiner och
kontinuitet, rir viktigt ftr att barnen skall kunna krinna sig trygga i.forskolan.
Vi Sverigedemolcrater motsritter oss detta sociala experiment drir bqrn i tidig ålder skall
utgöra ofrivillig besdttning på Uddevallas variant av denflygande Holkindaren."
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Ordftirande Cecilia Sandberg (S), Sonny Persson (S), Robert Wendel (S), Äsa Carlsson
(S), Håkan Hansson (V) och Vivian Uddön (MP) noterar till protokollet att "Vifrån S, V
och MP vill vara tydliga med att vårt frdmsta mål med anskaffandet av
f\rskolebussarna cir de pedagogiska möjligheter vi ser till att öka integrationen och
samarbetet mellan förskolor samt de ökade möjligheterna till utomhuspedagogik ddr
barnen jår möjlighet att vistas i andra miljöer skilt frånförskolan ex Emaus, Åleslån
besöka olika museer etc. "

Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Claes Dahlgren (L) och Camilla Olsson
(C) noterar till protokollet att " Från Alliansens sida vill vi vara tydliga med att vi inte
anser att dessa bussar skall inJörskaffis i syfte att lösa eventuella platsbrister utan det
vi ser framför oss cir bussar som kan anvcindas av forskolornafor att låta barnen
komma ut i andra miljöer ex Emotts, Åleslån, Landbadet m.m.
Vi anser ocl<så att det skall vara möjligt för fristående ftrskolor i kommunen att hyra
bussarna till motsvarande kostnad som de kommunalaforskolorna och på så scitt ge
c)ven dessa barn möjlighet till "uteforskola" vid enskilda tilffillen. "
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Start av naturbruksutbildning inom gymnasiesärskolan
Sommonfqttning
Rektor ftir gymnasiesärskolan har i en forstudie undersökt forutsättningar för att
etablera utbildning inom naturbruk inom Uddevalla Gymnasieskolas
särskoleverksamhet. Uddevalla Gymnasieskola bedriver idag naturbruksutbildning inom
lärlingsverksamheten som utvecklas positivt. Att ungdomar inom gymnasiesärskolan
skall ges likvärdiga möjligheter till studier inom yrkesutbildningar inom Uddevalla
Gymnasieskola ligger i de målsättningar som verksamheten arbetar utifrån.
Västra Götalandsregioninens nedläggning av enheter inom naturbruksutbildningen leder

till ett intresse från elever att få utbildningen i Uddevalla. Skolledningen vid Nuntorps
Naturbruksgymnasium som haft särskoleverksamhet vill aktivt bidra till en positiv
övergång som redan påbörjat utbildnigen där. Mot bakgrund av genomford fiirstudie
ftireslår ftirvaltningen att barn och utbildningsnämnden beslutar att verksamheten kan
starta enligt ftirslag i fiirstudien.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-05-10
Förstudie ftir start av Naturbruk- Skog, Mark och Djur inom Gymnasiesärskolan i
Uddevalla
Yrkonden
Martin Pettersson (SD) och Majvor Abdon (UP): Bifall till ftirslaget i handlingarna
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ge ftirvaltningen i uppdrag att planera ftlr start av utbildning inom naturbruksprogrammet, inriktning skog/mark/djur, inom gymnasiesärskolan läsåret 201712018
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Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2017-05-24
Sommqnfotlning
Genom ftirteckning dat.2017-05-16 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse
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Beslul
Bam och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
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Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt 2017-05-24
Sommqnfotlning
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 $ 96 att å
nämndens vägnar motta anmälningar från ftirskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta ftr kriinkande behandling.
Genom ftirteckning dat.2017-05-16 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Bam och utbildnings tj änsteskrivelse
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Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsiirenden enligt ovan läggs till handlingarna
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Ovriga frågor

1.

Särskolan rikskonferens
Ledamot Äsa Carlsson (S) informerar från Särskolans rikskonferens som hölls
i Växjö.

den 8-9 maj

2.

Vänortsbesök i Skien, Norge
1:e vice ordftirande Vivian Uddön (MP) informerar från Vänortsbesök i Skien,
Norge den 5 maj.

3.

Skolriksdagen
Ordforande Cecilia Sandberg (S) och ledamot Camilla Olsson (C) informerar
från Skolriksdagen som hölls den24-25 april i Stockholm.

Justerandessignatur

CS

Cö

Utdragsbestyrkande

