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Sommontröde
Plols och tid

Barn och utbildningsnämnden
Sammanträdesrum Bäve, k1.08 :30- I 5 :45

ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordñrande
Magnus Jacobsson (KD), 2:evice ordforande
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C)
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Robert V/endel (S)
Åsa Carlsson (S)
Hfüan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Martin Pettersson (SD)
Majvor Abdon (UP)

Tjönstgöronde

ersötlore

Kjell Grönlund (MP) ersätter Vivian Uddén (MP)

1:e vice ordfürande

Ersöttore

Sofia A. Hallonqvist (L) $$ 35-37, $$ 39-49
Fatima Ali Ismaiel (KD)
Glenn Patriksson (S)
Marie-Louise Ekberg (S)
Veronica Vendel (S)

övrigo

Förvaltningschef BUN Hans-Lennart Schylberg
Administrativ chef BUN Lise-Lotte Benglsson $$ 37-51
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafsson
Chefsekonom BUN Thomas Davidsson $ 35, $ 36 pkt 1-3

Ulses otl juslero

Justeringens plols och tid

Ingela Ruthner (M)
Stadshuset, 2017 -03 -27

Underskritl sekreterore

)) av\

Paragrafer

$$ 35-51
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Underskritl ordföronde

Cecilia Sandberg
Underskritl justeronde

I
Ingela
BEVIS

Sommontröde
Förvoros hos
Anslogel sötts upp
Ansloget tos ner

och ANSIAG om justeringens lillkönnog¡vonde

Barn och utbildningsnämnden 2017 -03 -23
Barn och utbildningsftirvaltningen
2017-03-27
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Underskritt

Pernilla Gustaßson
Justerandes signatur
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Verksamhetschef fiirskola Lena-Maria Vinberg $ 36 pkt 3, $ 37 pkt 1,
39
Verksamhetschef Grundskola Peter Madsen $ 36 pkt 3
Biträdande verksamhetschef grundskola Lisa Kullgren $ 36 pkt 3
Verksamhetschef Gymnasiet Stefan Einarsson $ 36 pkt 3
Verksamhetschef Vuxenutbildningen Ulf Larsson $ 36 pkt2-3
Personalrepresentant Monica Torstensson
Personalrepresentant Agneta Läckström
Personalrepresentant Gunnar Hermansson $ $ 3 5 - 3 6
Medborgarftirslagställare Kent Cederholm $ 39

lu/--

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

$

Protokoll

a9

Born och utbildningsnömnden

2017-03-23

%

Dnr BUN 266876

s35

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering
Sommonfotlning
Upprop fürrättas, justerande väljs och tid fìir justering bestÈims. I tur att justera är Ingela
Ruthner (M). Beruiknad tid für justering åir tisdagen den 28 mars 2017 kL.10:00.

Yrkonde
Ordfürande Cecilia Sandberg (S) har ftirhinder att justera ftireslagen dag varlor hon
ftireslår att justeringen äger rum måndagen den 27 mars kl. 13:00

Beslul
Barn och utbildningsntimnden beslutar

att välja Ingela Ruthner (M) till justerande samt
att justering äger rum måndagen den 27 marc20l7 kL.13:00
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Dnr BUN 2017 /OOO13

lnformation till nämnd 2017-03-23
1.

Planeringsprocess steg I Verksamhetsplan år 2018-2020 med budget år
2018 inkl. investeringsbudget (infìir budgetdialog)
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg och Chefsekonom Thomas Davidsson
informerar om Bam och utbildningsnämndens underlag infür Budgetdialogen
20t7.
Information llimnas om befolkningsprognos, verksamhetsmässigt resultat och
uppftiljning av KF:s målsatta mått.
Bam och utbildningsnämnden diskuterar skillnaden mellan flickor och pojkar
samt skillnaden på resultaten mellan Uddevallas kommunala skolor.
Information lämnas även om organisatorisk och social arbetsmiljö och om den
Swotanalys som ft)rvaltningen har gjort. Kjell Grönlund (MP) anser att det under
rubriken hot i Swotanalysen ska skrivas in att alla elever inte når målen i
grundskolan.
Ytterligare låimnas information om barn och utbildningsnåimndens viktigaste
utmaningar, om nämndens resursbehov 2018-2020, dess
planeringsftirutsättningar och effektiviseringsuppdrag, om bam och
utbildningsnåimndens effektiviseringar samt om nåimndens investeringar.

2.

Ekonomisk uppftiljning jan-feb
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om februariprognosen 2017.
Information lämnas om volymutveckling, om lönekostnadsutveckling samt om
satsningarna i budgeten.

3.

Uppfäljning och analys av resultat och likvärdig bedömning samt
fÌirutsättningar fÌir måluppfyllelse
Verksamhetschef Vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om resultat
kopplat till behöriga låirare, likvärdig bedömning samt om ftirutsättningar för
måluppfyllelse
Information lämnas även om studiecentrum, effektivi seringar, elevsamverkan
samt hur vuxenutbildningen arbetar med GAFE och Skype.
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om gymnasieskolans
förebyggande arbete mot droger.
Einarsson informerar därefter om verksamhetens prioriterade mål läsåret
201612017, kompetensutveckling für personalen, gymnasiepraktik samt om IMelevemas miljöpraktik.

Justerandes signatur,
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Information lämnas även om verksamhetens kartläggning av lärarnas
användning av låirplattformen Vklass, om lärande ftir hållbar utveckling samt om
Uddevalla gymnasieskolas resultat och resultatanalys.
Verksamhetschef Einarsson redogör fiir lärarnas behörighet samt om likvåirdig
bed<imning och framfür att stödbehoven i gymnasieskolan ökar'

Biträdande verksamhetschef grundskola Lisa Kullgren informerar om
grundskolans ftjrutsättningar ftir måluppfyllelse, relationen mellan resultaten på
nationella prov och på elevernas slutbetyg samt hur skolledarna inom
grundskolan arbetar med nationella prov och resultat.
Kullgren informerar om resultaten i arskurs 6 och 9 kopplat till antal behöriga
lärare. Barn och utbildningsnämnden diskuterar rekrytering av behöriga lärare
och vikten av alt behålla de som är anställda i kommunen.
Kullgren redogör für grundskolans framgångsfaktorer och de frågeställningar
som de behöver arbeta vidare med. Ledamot Håkan Hansson (V) önskar veta hur
verksamheten arbetar med resultatskillnaderna som finns mellan de kommunala
skolorna. Kullgren och verksamhetschef grundskola Peter Madsen redogör lor
hur de arbetar med frågan.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar skolornas resultat samt verksametens
analys av resultaten. Personalrepresentant Lärarnas RiksfÌirbund Gunnar
Hermansson yttrar sig i diskussionen.

Verksamhetschef ftirskola Lena-Maria Vinberg informerar om
måluppfyllelse i ft)rskolan, hur verksamheten arbetar med styrning och ledning,
planering och genomfiirande av utbildningen, om forskolornas sammarbete med
hemmen samt om likvärdig ftjrskola.
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nformation - Förvaltn i ngscheÍ 2017 -03'23

1. Barnomsorgskön
Verksamhetschef ftirskola Lena-Maria Vinberg redogör für barnomsorgskön per
15 mars 2017. Det står 183 barn i nettokö som önskar placering under
våLrterminen20lT .

Vinberg redogör även für hur fürvaltningen planerar att utöka antalet
barnomsorgsplatser samt att det är svårt att rekr¡era behörig personal till
ftirskoloma.

2.

Lokalfrågor samt arbetsmiljö
Förvaltningschef Hans-Lennart
Hälsoresan.

S

chylberg informerar om kommunens proj ekt

Ordforande Cecilia Sandberg informerar att hon har träffat ordftiranden i
Samhällsbyggnadsnämnden ftir att diskutera barn och utbildningsnämndens
lokalbeställningar.

3.

Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om pågående
tillsynsärende.
Bengtsson redogör även ftir aktuella inspektionsåirenden.

4.

Barn och utbildningsnämndens årshjù2017
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar att det enligt barn och
utbildningsnåimndens årshjul kommer att fokuseras på lokalfrågor under
nämndsammanträdet i april.

Justerandes signatur
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nformation - Ordförande 2017-03-23

1. Information

från Fyrbodal

Ingen information lämnas

2.

Svensk gymnasielärling
OrdfÌirande Cecilia Sandberg (S) informerar om pilotprojektet Svensk
gymnasielärling.

3.

Bristen avkommunpraktikplatser
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) informerar aft gymnasieskolan signalerar att de
ñr allt svårare att fä praktikplatser till eleverna och uppmanar alla att verka ftjr
att ungdomarna far bra praktikplatser. Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg
framftjr att detta även gäller elever som går på utbildningar inom yrkesvux.

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/00678

Medborgarförslag från Kent Gederholm angående
omdisponering av parkeringsytorna vid Kärrs förskola
Sommqnfottning
Kent Cederholm har inkommit med ett medborgarfürslag angående omdisponering av
parkeringsytoma vid Käns ftirskola. Kommunfullmäktige beslutade 2015-10-14 att
överlåta till samhällsbyggnadsnämnden att besluta i ärendet.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-08-25 att ftireslå kommunfullmåiktige
överlåta ärendet till barn och utbildningsnämnden istället. Som fastighetsägare ansvarar
samhällsbyggnadsnåimnden ftlr skötseln av Kärrs förskola, men hur fürskolan väljer att
organisera sin parkeringsplats bör beslutas av barn och utbildningsnämnden.

Beslulsunderlog
Remisshandlingar
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 20 1 7-0 I -3 0

Yrkonden
Martin Petterson (SD): avslag på fürslaget i handlingarna samt bifall

till

medborgarftirslaget

Proposilionsordning
Ordftjrande ställer Martin Petterssons (SD) avslagsyrkande mot fürslaget i handlingama
och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med fìirslaget i
handlingarna
Beslut
Barn och utbildningsn?imnden beslutar

att inga fürändringar utförs vid Kärrs ftirskola angående omdisponering av
parkeringsytor med hänvisning till motivering i ftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad
20t7-01-30.
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Dnr BUN 2017 /00185

Revidering av regler för barnomsorg under obekväm arbetstid
samt förtydligande vad gäller rätten till plats i fritidshem och
pedagogisk omsorg vid arbetslöshet
Sommonfotlning
Det regelverk som barn och utbildningsnämnden antagit for fi)rskola och pedagogisk
omsorg samt fritidshem och pedagogisk omsorg behöver revideras på två punkter.
Första punkten avser verksamhet på obekväm arbetstid. För närvarande finns endast ett
sökbart alternativ där kravet är ett omsorgsbehov pä20 timmar eller mer per månad für
att ñ plats. För att tillskapa fler platser ftireslås en fürändring ske med innebörd att fler
alternativ infürs beroende på när på dygnet behov av plats finns

Andra punkten avser ett ñrtydligande av tidigare faltat beslut som avser räffen till plats
vid fritidshem/pedagogisk omsorg vid arbetslöshet och tiden für avslut av
placeringen.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjåinsteskrivelse 20 I 7-03 -07
Barn och utbildningsnämndens beslut 2017-01-19,

S8

Yrkonden
Kjell Grönlund (MP): bifall till fürslaget i handlingarna.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anta justerat regelverk ftir ftirskola och pedagogisk omsorg samt fttr fritidshem och
pedagogisk omsorg vad gäller inftirande av olika alternativ vid behov av placering när
vårdnadshavaren arbetar under obekväm arbetstid samt tidpunkt für avslut av placering
vid fritidshem och pedagogisk omsorg vid arbetslöshet
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av

fördel ni ng av lärarresu rser
Sommonfotlning
Skolinspektionen har genomftirt en kvalitetsgranskning av fördelning av lärarresurser i
Uddevalla kommun samt Dalabergsskolan och Forshällaskolan. Det övergripande syftet
med granskningen är att bedöma om kommunala skolhuvudmän och rektorer arbetar ftir
att resurser, i denna granskning i form av lärarresurser, rustas och ftirdelas efter elevers
fÌirutsättningar och behov.
Skolinspektionen bedömer att såväl rektorernas och huvudmannens arbete i flera
avseenden fungerar vä1. Huvudmannen behöver dock stärka arbetet med att ftilja upp
och analysera hur tilldelade resurser, inklusive låirarresurser, anvåinds på skolenheterna
och vilka effekter de ñtt. I detta ingår även att ftirdjupa arbetet med att systematiskt
ftilja upp lärarbehörigheten och lärartätheten på de olika skolenheterna, ftir att kunna
identifiera eventuella skillnader samt göra en analys om det hnns någon koppling
mellan måluppffllelse och låirarbehörighet/lärartäthet på de olika skolorna.
Senast 1 februari 2018 ska huvudmannen redovisa till Skolinspektionen vilka åtgåirder
som vidtagits eller planerats utifran de utvecklingsområden som myndigheten
identifierat. Dessfürinnan, senast 1 april 2017 ska huvudmannen inkomma med en
uppfìiljningsbar planering av hur man avser att arbeta fÌir att fÌirbättra de områden som

identifierat.

Beslutsunderlog
B arn och utbildnings tj änsteskriv else 20 I7 -02-28
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av ftirdelning av lärarresurser i
Uddevalla kommun samt Dalabergsskolan och Forshällaskolan inkl. bilaga
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på Skolinspektionens remiss översåinda ftirvaltningens tjlinsteskrivelse
daterad 2017-02-28

Justerandes signatur
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Organisation Herrestadsskolan - Indelning ¡ två skolenheter
Sqmmonfottning
Förslag till indelning av Herrestadsskolan i två skolenheter ftiranlett av antalet
medarbetare samt ökande elevantal i skola, fütidshem och fiirskoleklass. Elevers och
personals tillgång till rektor behöver säkerställas för att tillgodose skrivningama i
skollagen och kraven på rektors pedagogiska ledarskap. Dessutom füreligger nya,
tydligare och skärpta krav på organisatorisk och social arbetsmiljö i nya AFS 2015:4,
vilket ställer stora krav på huvudmannens sätt att organisera verksamheten.
Indelningen bör också göras i god tid für att ta höjd fiir den kommande Källdalsskolan,
vars verksamhet är tänkt att ersätta Herrestadsskolan och som kommer att bli väsentligt
mycket större än denna.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse 20 1 7-03 -0 1
Riskbedrimning inftir åindring i verksamhet - Bilaga till organisation Herrestadsskolan indelning i två skolenheter
Två rektorer på stora enheter - en argumentation - Bilaga till organisation
Herrestadsskolan - indelning i två skolenheter
Yrkonden
Sonny Persson (S): bifall till ftirslaget i handlingarna.
Martin Pettersson (SD): avslag på ftirslaget i handlingarna.

Proposilionsordning
Ordftirande ställer Sonny Perssons (S) bifallsyrkande mot Martin Petterssons (SD)
avslagsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden bifaller Sonnys Perssons
(S) bifallsyrkande.

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

ftrvaltningen i uppdrag att i enlighet med förslaget i tjåinsteskrivelsen organisera
Herrestadsskolan i två skolenheter benämnda Herrestadsskolan F-3 samt

att

ge

Herrestadskolan 4-6.

Reservolion
Martin Pettersson (SD) lämnar ftiljande reservation:
Jag finner det beklagligt att den'enkla lösningen' föreslås när problematiken mest
uppenbart har sin grund i en lednings- och organisationsfråga givet det att ingen
resursfürståirkning sker... I synnerhet då konsekvensen av en utökning av antalet
skolenheter blir att vi inte med säkerhet kan säga aIt de elever som går i tredje årskurs
kommer att få fortsätta med fiärde årskurs på samma skola.
Så med fokus på vad som är bäst samt mest tryggt för eleverna väljer jag, efter en
sammantagen bedömning, att yrka avslag till ftirslaget i handlingarna.
Justerandes siena1']x
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Organisation Ramnerödsskolan - indelning ¡ två skolenheter
Sommqnfotlning
Förslag till indelning av Ramnerödsskolan i två skolenheter, fìiranlett av det beslut som
tagits att göra skolan till en F-9 skola.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse 20 1 7-03 -0 1
Riskbedömning inftir åindring i verksamhet - Bilaga till organisation Ramnerödsskolan indelning i två skolenheter
Två rektorer på stora enheter - en argumentation - Bilaga till organisation
Ramnerödsskolan - indelning i två skolenheter
Yrkonden
Sonny Persson (S): bifall till ftirslaget i handlingarna.
Martin Pettersson (SD): avslag på ftirslaget i handlingama.

Proposilionsordning
Ordftirande ställer Sonny Perssons (S) bifallsyrkande mot Martin Petterssons (SD)
avslagsyrkande och finner att barn och utbildningsnåimnden bifaller Sonnys Perssons
(S) bifallsyrkande.
Beslut

Bam och utbildningsnämnden beslutar

att ge ftirvaltningen i uppdrag att i enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen organlsera
Ramnerödsskolan i två skolenheter benåimnda Ramnerödsskolan F-6 samt
Ramnerödsskolan 7-9.

Reservolion
Martin Pettersson (SD) lämnar ftiljande reservation:
Jag finner det beklagligt att den'enkla lösningen' ftireslås när problematiken mest
uppenbart har sin grund i en lednings- och organisationsfråga givet det att ingen
resursfürstärkning sker... I synnerhet då konsekvensen av en utökning av antalet
skolenheter blir att vi inte med säkerhet kan säga att de elever som går i tredje
årskurs kommer att få fortsätta med fiärde årskurs på samma skola.
Så med fokus på vad som är bäst samt mest tryggt für eleverna väljer jag, efter en
sammantagen bedömning, att yrka avslag till ftirslaget i handlingarna.
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Organisation Ljungskileskolan - indelning i två skolenheter
Sommonfottning
Förslag till indelning av Ljungskileskolan i två skolenheter fiiranlett av det svåra
rekryteringsläget ftir rektorer, det ökande elevunderlaget på enheten och personalens
behov av och rätt till en kvalitativ styrning och ledning. Dessutom fìireligger nya,
tydligare och skärpta krav på organisatorisk och social arbetsmiljö i nya AFS 2015:4,
vilket ställer stora krav på huvudmannens sätt att organisera verksamheten.
Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse 20 1 7-03 -0 I
Riskbedömning inftir åindring i verksamhet - Bilaga till Organisation Ljungskileskolan indelning i två skolenheter
Två rektorer på stora enheter - en argumentation - Bilaga till Organisation
Ljungskileskolan - indelning i två skolenheter
Yrkonden
Sonny Persson (S): bifall till ñrslaget i handlingarna.
Martin Pettersson (SD): avslag på ftirslaget i handlingarna.

Proposilionsordning
Ordfürande ställer Sonny Perssons (S) bifallsyrkande mot Martin Petterssons (SD)
avslagsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden bifaller Sonnys Perssons
(S) bifallsyrkande.
Beslut

Bam och utbildningsnämnden beslutar

att ge fürvaltningen i uppdrag atti enlighet med förslaget i tjänsteskrivelsen organisera
Ljungskileskolan i två enheter benåimnda Ljungskileskolan F-3 samt Ljungskileskolan
4-6.

Reservotion
Martin Pettersson (SD) lämnar füljande reservation:
Jag hnner det beklagligt att den'enkla lösningen' föreslås när problematiken mest
uppenbart har sin grund i en lednings- och organisationsfråga givet det att ingen
resursftirstärkning sker... I synnerhet då konsekvensen av en utökning av antalet
skolenheter blir att vi inte med säkerhet kan säga att de elever som går i tredje
årskurs kommer att fa fonsätta med fiärde årskurs på samma skola.
Så med fokus på vad som är bäst samt mest tryggIfür eleverna väljer jag, efter en
sammantagen bedömning, att yrka avslag till ftirslaget i handlingarna.
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Val av politiska representanter på Uddevalla gymnasieskolas
Iokala program- och yrkesråd
Sommonfotlning
Uddevalla gymnasieskolas program har årligen program- och yrkesråd där rektor, lärare,
elever och representanter från bransch och politik träffas ftir att bland annat diskutera
utbildningens organisation, arbetsplatsftirlagt lärare (APL), arbetsmarknad samt
synpunkter från elever och bransch.

Inftir 2017 års program- och yrkesråd behöver barn och utbildningsnämnden utse
representanter till Uddevalla gymnasieskolas råd för att bland annat fanga upp
synpunkter från elever, lärare och bransch. En ftirtroendevald per råd ska utses.
Beslulsunderlog
Barn- och utbildnings tj änsteskrivelse 2017

-03

-I3

Yrkonden
Sonny Persson (S): att barn och utbildningsnämnden representeras på Uddevalla
- och
nedan:
lokala

Lokalt programrådY

In
Anläggningsfordon

Bygg- och
anläg gningspro grammet

Frisör
Finsnickerii
Båt

Hantverksprogrammet
Hantverksprogrammet
Handels- och
administrations-pro grammet
Bygg- och
anläg gningspro grammet

Datum

Tid

l5 maj

kl l0:30

Sonny Persson (S)

24 april

kl08:30

Majvor Abdon (UP)

24 april

kl

Veronica Vendel (S)

14:00

Ingela Ruthner (M)
Husbyggnad

3 april

kl

8.30

3 april

kl

14.00

3 april

kl

10.30

VVS- och
fastighetsprogrammet
Bygg- och
anläg gningspro grammet

Industriprogrammet
Teknikprogrammets

Måleri

Robert Wendel (S)
Robert V/endel (S)
Robert Wendel (S)

kt 17.00

Erdin Pirqe (V)

kl

Martin Pettersson (SD)

5 april
fi ärde

7

âr

Justerandes si

BIJN

/'-?

juni

16.00
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Born och utbildningsnömnden

ffi:

20t7-03-23

Forls. S 45
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att utse ovanstående representanter till Uddevalla gymnasieskolas lokala program- och
yrkesråd, fiir att bland annat ñnga upp synpunkter från elever, lärare och bransch samt
att det utgår arvode och ersättning ftlr ftirlorad arbetsftirtjåinst till den ftirtroendevald
som deltar på program- och yrkesråd.

Justerandes

t,

Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Born och utbildningsnömnden

20t7-03-23

Dnr BUN 2017 /OO247
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Delegation t¡ll ordförande att inge handlingar till efterfrågande
myndigheter och organisationer å huvudmannens vägnar
Sommonfottning
Barn och utbildningsnåimnden beslutade 2013-05-13 att ge barn och
utbildningsnämndens ordfiirande delegation att underteckna handlingar i elevärenden
till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.

Myndigheter och organisationer som till exempel gör tillsyn eller granskningar av barn
och utbildningsnämndens verksamhet begär ofta att de handlingar som efterfrågas,
skickas in via huvudmannen. Barn och utbildningsftirvaltningen önskar dåirftir
komplettera ovanstående delegation till att även gälla nåir ftirvaltningen ombeds inge
handlingar till efterfrågande myndigheter och organisationen å huvudmannens
vägnar.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse

20 I 7-03 - I 3

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ge barn och utbildningsnämndens ordfürande delegation att inge handlingar
efterfrågande myndigheter och organisationen å huvudmannens vägnar

Justerandes si

r.þ

Utdragsbestyrkande

till

Prolokoll
Born och utbildningsnömnden

20t7-03-23

Dnr BUN 2017 lOOOO2
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Beslut fattade på nämndens vägnar 2017-03-23
Sqmmonfottning
Genom ftirteckning dat.2017-03-14 anmäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsntimndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse

20 I 7-03 - I 4.

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna

Justerandes signatur
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Utdragsbestyrkande
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ç9

%

Born och utbildningsnömnden
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Dnr BUN 2017 /00036
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Anmälan till huvudman enl¡gt 6 kap f 0 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt 2017 -03-23
Sommonfottning
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordfttranden 2012-06-19 $ 96 att å
nåimndens vägnar motta anmälningar från fiirskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta flor kränkande behandling.
Genom ftirteckning dat.2017-03-13 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj åinsteskrivelse

20 I 7-03 - I 3

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarîa

q/ ¿t,

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll
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Born och utbildningsnömnden

2017-03-23
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Dnr BUN 266962

s4e
övriga frågor

1. Avstängning av elev i grundskolan
Barn och utbildningsnämnden diskuterar avståingning av elev i grundskola.

2.

Klämdag fredagen den 26 maj
Barn och utbildningsnämnden diskuterar att klämdagen fredagen den26 maj är
en skoldag.

3.

Västra Götelandsregionens satsning på vård fìir barn och ungdomar med
psykisk ohälsa
Ledamot Camilla Olsson (C) berättar att Uddevalla är en pilotkommun dåir
Nåirhälsan Dalaberg har fått ett tilläggsuppdrag av Västra Götalandsregionen att
satsa extra på vården ftjr barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Camilla
Olsson (C) önskar ffi information om denna satsning låingre fram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Budgetdialog 2017
Sommqnfotlning

2016 ars resultat samt planeringsftirutsättningarna ftir 2018-2020 kommer att behandlas
vid budgetdialogen den 4 april. Kommunledningskontoret har tagit fram planeringsftirutsättningarna efter politiska riktlinjer. Förvaltningen har utarbetat fiirslag till
underlag till budgetdialogen.

Beslutsunderlog
Barn och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse 2017-03-17 med bilagor.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkåinna ftirvaltningens underlag inftir den fortsatta budgetdialogen

Prolokollsonteckning
Kjell Grönlund (MP) påpekar att han anser att det under rubriken hot i Swotanalysen
ska läggs in att alla elever inte når målen i grundskolan.

Justerandes

l+

Utdragsbestyrkande
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2017-03-23

%

ssr

Dnr BUN 2017 /OOO25

Styrkort 2017
Sqmmonfottning
Kommunfullmfütige har i beslut 170308 uppdragit åt barn och utbildningsnämnden att
återkomma med fiirslag till revidering av mål fÌir måtten "andel behöriga till
gymnasieskolan" och "andel elever med gymnasieexamen".
Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj åinsteskrivelse 20 1 7-03 - I 7
Kommunfullmtiktiges protokoll 2017 -03 -08 med bilagor
Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att inte ftjreslå en revidering av målnivåema i kommunfullmåiktiges styrkort med
hänvisning till fÌirvaltningens tj?insteskrivelse

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

