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Sommonlröde
Plots och lid

Barn och utbildningsnämnden
Sinclair, Östergatan 18A, 14 december k1.08:30 -16:30

[edomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordftirande
Vivian Udddn (MP), 1:e vice ordftirande
Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordftirande g 143 pkt 3-7, $$ 144-153
Camilla Olsson (C)
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)
Åsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Majvor Abdon (UP)

Tjönslgöronde ersötlore

Fatima

pkt

Ali Ismaiel (KD) ersätter Magnus

Jacobsson

(KD) $ 142,5143

1-2

Veronica Vendel (S) ersätter Ingela Ruthner (M) $ 142, g 143 pkt 1-2
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Ingela Ruthner (M) $ 143 pkt 3-7, $$
t44-153
Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Erdin Pirqe (V)
Kjell Grönlund (MP) ersätter Martin Pettersson (SD)
Ersötfore

Glenn Patriksson (S) $$ 143-153
Veronica Vendel (S) $ 143 pkt3-7, $$ 144-153

Ovrigo

Förvaltningschef BIIN Hans-Lennart Schylberg
Förvaltningssekreterare BLIN Perni I la Gustafs son
Utredare BUN Anna Hurtig

Ulses qtl

Sonny Persson (S)
Stadshuset 2Q17-12-18

juslero
Jusleringens plols och tid
Underskrift sekrelerore

PE/:,,LLLå

n h-F s

Paragrafer $$ 142-153
r-1

Underskritl ordföronde

Underskritl justeronde

Sonny
BEVIS

Sommonlröde
Förvoros hos
Anslogel söfts upp

Ansloget tos ner
Underskrift

och ANSLAG om jusleringens tillkönnogivonde

Barn och utbildningsnämnden 2017 -12-14
Barn och utbildningsftirvaltningen
2017-12-18
8-01-o-9

6o
Pernilla Gustafsson
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Administrativ chef BIIN Lise-Lotte Bengtsson $ 143 pkt 7, S 144 pkt 3, g
145

Utredare BUN Arinette Jonshamre $ 142, $ 143 pkt 1-3
Verksamhetschef ftirskola.Lena-MariaVinberg$ 142, $ 143 pkt 1-3
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen $ 142, $ 143 pkt 1-5
Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson g 142, $ 143 pkt 1-5
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson $ 142, $ 143 pkt 1-3
Chefsekonom BUN Thomas Davidsson $ 143 pkt 7, S 144 pkt 3, $ 145
Förstelärare Vuxenutbildningen Pia Meijerbom $ 142, $ 143 pkt 1-2
Elev Vuxenutbildningen Lida Jasarovic S 142, $ 143 pkt l-2
Elev Vuxenutbildningen Rosa Maria Martins da Costa S 142, g 143 pkt

r-2
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Dnr BUN 266876

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering

Sommonfottning
Upprop ftirrättas, justerande väljs och tid ftir justering bestäms. I tur att justera är Sonny
Persson (S). Beräknad tid ftir justering är måndagen den 18 december 2017.

Beslut
Barn och utbildningsnämndens beslutar

att välja Sonny Persson (S) till justerande samt
att justering äger rum måndagen den l8 decemb er 2017

fr
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Dnr BUN 2017/00013

lnformation till nämnd 2017-12-14
Fastställande av föredragningslista
Ordftirande informerar att punkten Information om vuxenutbildningens läraroch elevassistentutbildning och punkten Information om sjunkande elevantal på
IM-programmet läggs till ftiredragningslistan som pkt 2 respektive 5 i ärende 2.
Ordftirande informerar att pkt 3 i ärende 2 utgär från dagens sammanträde.

2.

Information om vuxenutbildningens lärar- och elevassistensutbildning
Förstelärare vuxenutbildningen Pia Meijerbom och elevema Rosa Maria Martins
da Costa och Lida Jasarovic informerar om utbildningen lärar- och elevassistent
som bedrivs av Uddevalla vuxenutbildning. De ger även sin bild av rollen som
lärar- och elevassistent och hur viktig den är på en skola. Eleverna berättar om
behovet av utbildningen och hur de jobbar när de är ute på skolor.

3.

Rapport arbetsmiljö - Verksamheternas arbetsmiljöarbete
Utredare Arinette Jonshamre informerar om tillbud och skador på grundskolan,
ftirkolan och gymnasiet, Verksamhetschef Lena-Maria Vinberg kompletterar
informationen gällande förskolans skade- och tillbudsanmälningar.
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om en tillbudsanmälan
gällande ett personalärende på gymnasiet.
Jonshamre informerar om arbetet med skyddsronder på grundskolan, verksamhetschef grundskola Peter Madsen kompletterar informationen samt svarar på
nämndens fråga gällande hur grundskolan arbetar med elevernas såikerhet och
trygghet utanför lektionssalen. Einarsson redogör ftir gymnasiets arbete med
skyddsronder.
Jonshamre redogör ftir hur den särskilda undervisningsgruppen Källan på ett
framgångsrikt satt arbetar med tillbud och skador samt ger information om
trångboddheten i grundskolans lokaler och om sjukstatistiken ftir barn och
utbildningsftirvaltningen. Vinberg och Madsen kompletterar informationen
gällande sjukskrivningar på ftirskolan respektive grundskolan.
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om lärarlegitimationer.
Jonshamre redogör ftir hur ftirskolan arbetar med kommunens Hälsoresa ftir att
minska sjukfrånvaron. Vidare redogör Jonshamre, Madsen, Einarsson och
verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson for hur ftlrvaltningen arbetar
ftir att motverka sexuella trakasserier och ftir att främja likabehandling. Barn och
utbildningsnämnden diskuterar #metooo, värdegrund och ftirhållningssätt.

4.

Rapport om Skolinspektionens regelbundna tillsyn
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om de sex områden som
Skolinspektionen granskade under deras regelbundna tillsyn våren 2017.
Madsen redogör ft)r de generella åtgärder som grundskolan har gjort och ftir de
som fortfarande pågår samt ft)r vad som har gjorts, och vad som pågår på
enhetsnivå.
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Information lämnas om projekten Skolverkets Samverkan for bästa skola och
SKL:s Skolanalys samt huvudmannens satsning på kommunens 7-9 skolor.
Madsen redogör slutligen fiir de utmaningar som kvarstår.

Kjell Grönlund (MP) har noterat att antalet beslut om avstängning har ökat
under hösten och frågar verksamhetscheferna ftir grundskola och gymnasieskola
vad det beror på. Madsen redogör ftir grundskolan.
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om skolinspektionens
huvudmannabeslut ftir gymnasieskolan samt om de ftirelägganden som de
granskade gymnasieenheterna fick och hur dessa har och kommer att åtgärdas.
Einarsson redogör ftir att gymnasieskolan stärker elevhälsan och
studievägledningen ftir att minska avhoppen från utbildningen.
Einarsson informerar om varftir avstängningama har ökat och då framftirallt på
yrkesprogrammen. Einarsson påpekar även att vid huvudmannens beslut om
längre avstängning skall det avvägas om avstängningen ska gälla delar av
utbildningen eller hela utbildningen. Barn och utbildningsnämnden diskuterar
beslut om avstängning.

5.

Information om sjunkande elevantal på lM-program
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson redogör ft)r att elevantalet på IMprogrammet har sjunkit och att det fortsätter sjunka. Programmets organisation
och bemanning ses över.

6.

Uppföljning och analys av näringsriktigheten i skotmåltider samt
huvudmannens mål om ekologiska livsmedel
Informationspunkten utgår från dagens sammanträde.

7. Internkontrollrapport 2018 Internkontrollplan

2019
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om punkterna i
Interkontrollrapporten for 20 17 .

Bam och utbildningsniimnden påtalar strängt att det inte ffir finnas awikelser på
punkt 6. Utdrag ur belastningsregistret och diskuterar möjliga förändraringar för
att alla belastningsutdrag kommer in innan nyanställd börjar arbeta.
Davidsson informerar om risk och väsentlighetsanalysen och om
internkontrollplanen fttr 20 1 8.
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lnformation - Förvaltningschel 2017 -12-14
1.

Barn och utbildningsnämndens årshjul2018
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om datum och aktiviteter
som har laggs till i bam och utbildningsnämndens årshjul for 2018.

2.

Lokalfrågor
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om arbetet med nämndens
lokal försörj ni n g sp I an.

3.

Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om aktuella elevärenden
hos Skolinspektionen och Barn- och elevombudet.
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Dnr BUN 2017/00015

Information - Ordförande

1. Information

201

7-12-14

från Fyrbodal

Ingen information lämnas.

2.

Information om besök på Pysslingens skola Fenestra Nya Hovås
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) och förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg
informerar om Pysslingens skola Fenestra Nya Hovås och om presidiets och
några tjänstemäns studiebesök på skolan.

3.

Information om möte med verksamhetschef ftirskola
1:e vice ordf<irande Vivian Uddön (MP), ordförande Cecilia Sandberg (S) och
ftirvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om ett möte med
verksamhetschef för ftirskola gällande bland annat ftirskolans personal- och
lokalfrågor.
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7

/00864

Uddevalla kommuns lärcentrum
Sommonfottning
I regeringens budgetproposition fttr 2018 presenteras ett ökat stöd ftir lärcentra, i
omfattningen 50 miljoner 2018 och 70 miljoner bäde2019 och2020. Regeringens syfte
med ökat stöd till lärcentra är attfätill en god pedagogisk infrastruktur och utbildningar
som matchar väl med arbetsmarknadsbehovet. För detta bedöms att tillgang till
utbildning i individers närhet, såsom låircentra, är av stor vikt. Bidraget ska gå till
utveckling och etablering av lärcentra som tillhandahåller lokaler och stöd för lärande
nära hemorten, centret ska vara tillgängligt ftir studerande på olika utbildningsnivåer
och de studerande ska ha tillgang till olika former av stöd ftir sitt lärande samt till
distansstudier.

I Uddevalla kommun finns två kommunala utbildningsanordnare

av YH-utbildningar:
Uddevalla vuxenutbildning och Högskolecentrum Bohuslän (HCB). Detta upplevs
ftirvirrande for möjliga studerande och olika samarbetspartners. Barn och
utbildningsnämnden vill med detta ärende föreslå kommunstyrelsens att samla all
kommunalt arrangerad vuxenutbildning i en gemensam organisation under barn- och
utbildningsnämnden.

Beslutsunderlog
B arn o ch utbildnings tj iinsteskriv

else 20 |

7-

I I -22

Yrkonden
Magnus Jacobsson (KD) och Kjell Grönlund (MP): Bifall

till

ftirslaget i handlingarna.

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att föreslå kommunstyrelsen besluta om att organisera all kommunalt driven
vuxenutbildning i en samlad organisation under barn och utbildningsniimnden
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Kommunfullmäktiges remiss - Motion från Elving Andersson
(C) och Anna-Malin Björk Joelsson (C) angående program för
att förhindra självmord bland barn och unga
Sommonfotlning
Kommunfullmäktige har remitterat en motion från Centerpartiet om att Barn och
utbildningsnämnden skall initiera och genomftira ett YAM-program i Uddevallas skolor
med start senast 2018-01-01.

YAM (Youth Aware of Mental health ) är en hälsofrämjande och preventiv

insats som
syftar till att ftirbättra den psykiska hälsan och minska självmordshandlingar bland
skolelever i åldrarna 14-16 år. YAM förutsätter att instruktörer utbildas, kostnaden är
hög och är tids- och personalkrävande. Instruktörerna skall inte vara de som till vardags
arbetar med eleverna.

Motionens intention om ett strategiskt och systematiskt arbete i skolan for att förhindra
självmord bland barn och unga behöver inte utgå från en specifik metod. Kommunens
folkhälsostrateg arbetar med att ta fram en handlingsplan gällande suicidpreventir,t
arbete i Uddevalla. Skolans program bör ingå som en del i den övergripande planen ftir
suicidpreventivt arbete i Uddevalla kommun. Tidsperspektivet att starta 201 8-01-01 är
inte möjligt.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskriv else
Bilaga - Information om YAM
Motion från Centerpartiet

2017

-l I -20

Yrkonden
Kjell Grönlund (MP): Bifall till forslaget i handlingarna
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att programlplan ftir skolans arbete med att ftirhindra självmord bland barn och unga
skall arbetas fram under 2018 inom ramen frir en kommunövergripande handlingsplan
samt

att ftireslå kommunfullmäktige att motionen avslås
Reservolion
Camilla Olsson (C) reserverar sig mot beslutet.
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Samrådsremiss från Samhällsbyggnadsnämnden rörande
detaljplan; Windingsborg 1 mfl (Badhuset)
Sommonfottning
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på
samrådsremiss gällande detaljplan ftir Kv Windingsborg 1 m fl (Badhuset). Planområdet
är beläget i Uddevalla centrum vid nuvarande simhall. Detaljplanens syfte är att pröva
placeringen för ett nytt badhus i Uddevalla centrum. Föreslagen placering är där
nuvarande idrotts- och simhall ligger och ny detaljplan ska även medge plats ftir
tillhörande centrumverksamhet, parkeringsanläggning och eventuellt kompletterande
bostäder. Skydds- och varsamhetsbestämmelser för Villan Vindingsborg ingår i
ftirslaget, samt bostadskomplement fiir Kv Walkesborg 33.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 2017-10-19 att detaljplanen inte kan antas
komma att medföra betydande miljöpåverkan. (Se 6 kap Miljöbalken). Länsstyrelsen
delar kommunens uppfattning.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings d änsteskriv else 2017 -l I -22
Kungörelse - Samrådsremiss från Samhällsbyggnadsnämnden rörande detaljplan;
Windingsborg I mfl (Badhuset)
Planbeskrivning- Samrådsremiss från Samhällsbyggnadsnämnden rörande detaljplan;
Windingsborg I mfl (Badhuset)
Plankarta - Samrådsremiss från Samhällsbyggnadsnämnden rörande detaljplan;
Windingsborg I mfl (Badhuset)
Illustrationskarta - Samrådsremiss från Samhällsbyggnadsnämnden rörande detaljplan;
Windingsborg 1 mfl (Badhuset)
Yrkqnden
Magnus Jacobsson (KD), Claes Dahlgren (L) och Camilla Olsson (C): Åtenemiss ftjr att
svaret lägga till: att samhällsbyggnadsnämnden måste beakta att eleverna har en
rättighet/skyldighet enligt skollagen attlära sig att simma.
Sonny Persson (S): Bifall till florslaget i handlingarna.

i

Propositionsordning
Ordfrirande ställer proposition på Magnus Jacobsson (KD), Claes Dahlgren (L) och
Camilla Olsson (C) åtenemissyrkande och finner att bam och utbildningsnämnden
beslutar att avgöra ärendet idag.
Beslut

Bam och utbildningsnåimnden beslutar

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram gällande detaljplan
Kv Windingsborg 1 m fl (Badhuset), Uddevalla kommun översända fcirvaltningens
tj änsteskrivelse datera d 2017 -l 1 -22.
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Reservolion
Magnus Jacobsson (KD), Claes Dahlgren (L) och Camilla Olsson (C) reserverar sig mot
beslutet att avgöra ärendet idag till fcirmån för eget yrkande med motiveringen att "Vi
anser att drendet borde ha återremiterats då majoriteten inte kommenterar faktumet att
våra elever har en rdttighet/slgtldighet enligt skollagen qtt ldra sig att simma och i
denna handlingfinns ingen information om hur denna rätt/slqtldighet skall kunna
uppfillas. Vi yrkade darrt;r på återremis i syfte att dettq skall arbetas in i BtJNs sver. "

Dellor ej i beslut
Magnus Jacobsson (KD), Claes Dahlgren (L) och Camilla Olsson (C) deltar inte i
beslutet.
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Internkontrollrapport 2017 och internkontrollplan 2018
Sommonfotlning
Det primära syftet med internkontroll är att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls
Internkontroll utgör ett ledningsverktyg för såväl den politiska nämnden och
tjänstemännen.

I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system
och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillförlitlig redovisning samt information
om verksamheten i övrigt säkras. Det ingår också att säkerställa att lagar, policy,
reglementen m.m. tillämpas och att man skyddar sig mot förluster eller ftirstörelse av
kommunens tillgångar.
Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det
som ska göras blir gjort, på det sätt som det är tänkt. Intern kontroll är det samlade
begreppet ftir den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till
detta.
I praktiken innehåller den interna kontrollen flera processer och moment:
. tydligansvarsfördelning
. riskbedömning och riskhantering
. faktiska kontrollaktiviteter av olika slag
. information och kommunikation
. uppftiljning och utvärdering ftir lärande och ftirbättring.
Under 2017 har ft)rvaltningen fortsatt att kontrollera efterlevnad av rutiner, riktlinjer och
processer ftir ökad måluppfyllelse. Internkontrollplanfor 2017 ska fastställas.

Beslulsunderlog
B am o ch utbi ldnings tj änsteskriv else 20 17 - I I -22
Bilaga 1 - Intemkontrollplan 2017 uppftiljning dec
Bilaga 2 - Internkontrollplan 20 1 8
Bilaga 3 - Risk och väsentlighetsanalys 2018

Yrkonden
Ordfcirande Cecilia Sandberg (S): Tilläggsyrkande: Nämnden ser allvarligt på
awikelserna i punkt 6. Utdrag ur belastningsregister vid anställning och ger i uppdrag
till ftirvaltningen att skyndsamt återkomma med en strategi ftir att komma tillrätta med
avvikelserna.

Propositionsordning
Ordftirande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner barn och
utbildningsnämnden besluta i enlighet med yrkandet.
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Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna arsredovisningen avseende 2017
att

anta den ftireslagna planen

ärs

internkontroll

ftir internkontroll 2018,

att återrapportering och beslut om intemkontrollplan 2018 ska ske senast i december
2018 samt

att Nåimnden ser allvarligt på awikelserna i punkt 6. Utdrag ur belastningsregister vid
anställning och ger i uppdrag till ftirvaltningen att skyndsamt återkomma med en
strategi ftir att komma tillrätta med awikelserna.

Justerandes signatur

/"Ä

Utdragsbestyrkande

Protokoll
Born och ulbildningsnömnden

{ffi:

2011-12-t4

s 150

Dnr BUN 20'17 /00901

Kommunstyrelsens remiss - Revidering av systematiskt
arbetsätt med medborgardialog
Sqmmonfottning
Kommunfullmäktige fastställde i april 2014 ett systematiskt arbetssätt med
medborgardialog. I samband med översynen av kommunens övergripande påverkanskanaler
fick kommunledningskontoret i uppdrag att revidera det systematiska arbetssättet med
medborgardialog. I uppdraget ingår även att tydliggöra syfte och mål med dialogen samt att
tydliggöra syfte med de olika kommunövergripande påverkanskanalema och vad
kommuninvånarna kan ftirvänta sig från respektive kanal.
Kommunstyrelsen har beslutat att skicka kommunledningskontorets ftirslag till nytt
systematiskt arbetssätt med medborgardialog på remiss till samtliga nämnder,
ungdomsfullmäktige, kommunala rådet ftjr äldre samt kommunala rådet ftir personer med
funktionsnedsättning. Senast svarsdag är den 30januari 2018.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse daterad 2017 -l I -20.
Kommunstyrelsens protokoll 2017-10-250 $ 263
Yrkonden
Kjell Grönlund (MP): tilläggsyrkande: att utifran att det redan finns väl etablerade
kanaler ftir dialog med våra brukare, ftiräldrar och elever, inom nämndens verksamheter
ser nämnden inget behov av att för egen del avsätta resurser ftir ytterligare former av
medborgardialog.
Sony Persson (S), Majvor Abdon (UP), Magnus Jacobsson (KD), Claes Dahlgren (L)
och Camilla Olsson (C): bifall till Kjell Grönlunds (MP) tilläggsyrkande.

Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på Kjell Grönlunds (MP) tilläggsyrkande och finner barn
och utbildningsnämnden besluta i enlighet med yrkandet .
Besluf

Bam och utbildningsnämnden beslutar

att översända till kommunstyrelsen de synpunkter som framgår i Barn och utbildnings
tjänsteskrivelse daterad 2017 -ll -20 samt
att utifrån att det redan finns väl etablerade kanaler för dialog med våra brukare,
ftiräldrar och elever, inom nämndens verksamheter ser nämnden inget behov av att ftir
egen del avsätta resurser ftir ytterligare former av medborgardialog.
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Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar 2017-12-14
Sqmmonfottning
Genom ftirteckning dat.2017-12-05 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn o ch utbildnings tj iinsteskriv

else 20 17 - 12 -0 5

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingama
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Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt2017-12-14
Sommonfotlning
Bam och utbildningsnämnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 g 96 att å
nämndens vägnar motta anmälningar från ftrskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling.
Genom ftirteckning dat.2017-12-05 annäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Bam och utbildnings tj änsteskriv else 20 17 - 1 2 -0 5
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingama
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övriga frågor
Sommqnfottning
Veronica Vendel (S) lyfter frågan hur introducering av ny personal sker inom
verksamhetema.
Sonny Persson (S) vill att presidiet tar med sig frågan och tittar på processen kring
introducering av ny personal.
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