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Verksamhetschef gymnasieskola Stefan Einarsson § 105, § 106 pkt 1-5 
Rektor vuxenutbildningen Lena Jannesson Hagman § 105, § 106 pkt 1-3 
Utvecklare vuxenutbildningen Madeleine Hansson § 105, § 106 pkt 1-3 
Controller Thomas Davidsson § 105, § 106 pkt 1-3, 5 
Lokalplanerare Tony Andersson § 107 pkt 2 
Utredare Arinette Jonshamre § 106 pkt 5, § 107 pkt 2 
Utredare Anders Bengtsson § 106 pkt 6 
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§ 105 Dnr BU N 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 
Veronica Vendel (S). Beräknad tid för justering är tisdagen den 24 september. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämndens beslutar 

att välja Veronica Vendel (S) till justerande samt 

att justering äger rum tisdagen den 24 september 2019 

Justerandes signatur U tdragsbestyrkande 
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§ 106 Dnr BUN 2019/00013 

Information till nämnd 2019-09-19 

1. Justering av dagordningen 
Ordförande Roger Ekeroos (M) meddelar att informationspunkten Information 
om brand på Västerskolan läggs till dagordningen under ärende 2 pkt 1. 

2. Information om brand på Västerskolan 
TF verksamhetschef grundskola Fredrik Ternander informerar om branden på 
Västerskolan onsdagen den 18 september 2019. Det pågår ett saneringsarbete i 
lokalerna och verksamheten planeras vara igång igen måndagen den 23 
september 2019. Ternander, Förvaltningschef Staffan Lindroos samt ordförande 
Roger Ekeroos (M) berömmer skolans ledning och personal för snabbt och bra 
agerande. 

3. Resultatdialog SKA 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om Skolverkets skolchefsnätverk 
som träffades i Uddevalla måndagen den 16 september 2019. 

Utredare Anna Hurtig informerar om bakgrunden till den gemensamma SKA 
modellen, de problem man har sett i det systematiska kvalitetsarbetet samt vad 
granskningar av Skolinspektionen, SKL skolanalys och EY har visat. 
Hurtig visar SKA-processen i nämndens styrkort, vad det innebär samt vikten av 
att det sker på alla nivåer i styrkedjan. 

Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om förskolans 
resultatdialog. 
Information lämnas om förskolans språkutvecklande arbetssätt, vilka problem de 
ser, vad de beror på samt vilka insatser man har satt in för att åtgärda problemen. 
Information lämnas om förskolans likabehandlingsarbete, vilka problem de ser, 
orsaken till dem samt vilka insatser som har satts in för att åtgärda problemen. 
Vinberg redogör för de styrkor hon ser i förskolornas och den pedagogiska om 
sorgens arbete. 

TF verksamhetschef grundskola Fredrik Ternander informerar om grundskolans 
resultatdialog 
Ternander informerar om måtten för kunskapsresultat, Kommunfullmäktiges 
mål att andel elever behöriga till gymnasiets yrkesprogram ska öka samt 
nämndens mål att höga betyg ska öka. Information lämnas om identifierade 
problem gällande målen, orsakerna till problemen samt vilka åtgärder som pågår 
och vilka som planeras. 
Ternander informerar vidare om grundsärskolan, verksamhetens identifierade 
problem samt orsakerna till problemen. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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Forts. § 106 

Ternander svarar på frågor som han har fått från de förtroendevalda innan sam 
manträdet samt informerar om det fortsatta arbetet framåt gällande det syste 
matiska kvalitetsarbetet. 

Andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) ställer frågor gällande av nämnden 
givna matematikuppdrag, hur grundskolan arbetar för att höja måluppfyllelsen i 
matematik samt om förvaltningen tittar efter ett samband mellan betyg och 
många vikarier? 

Förste vice ordförande Camilla Olsson (C) undrar om förvaltningen följer års 
kursernas resultat under en längre tid och analyserar åtgärderna som har satts in 
samt om man kan använda fjärrundervisning för att få mer jämlik undervisning? 

Ternander svarar på ställda frågor. 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om gymnasieskolans 
resultatdialog. 
Information lämnas om implementeringsprocessen av SKA-modellen samt 
statistik för avgångselever, både egen och från Kolada samt statistik för gym 
nasieelever med examen inom 3 år jämfört med riket. Information lämnas om de 
problem som gymnasieskolan ser avseende resultaten samt att andelen obehöriga 
elever i gymnasieskolan har ökat och hur det påverkar verksamheten. 
Information lämnas även om orsakerna till de identifierade problemen, vilka åt 
gärder som har satts in för att tex höja motivationen och resultaten, möta det 
ökande stödbehovet inom gymnasieskolans nationella program samt för att öka 
trygghet och studiero. 

Einarsson och barn och utbildningsnämnden diskuterar arbetsmiljön på IM 
programmen samt vad man kan göra för att förbättra den. 

Rektor Lena Jannesson Hagman och utvecklare Madeleine Hansson informerar 
om vuxenutbildningens resultatdialog. 
Jannesson Hagman och Hansson visar verksamhetschefens SKA-kort och redo 
visar kunskapsutveckling mellan tertial 1 2018 och tertial 1 2019 för SFI, grund 
läggande allmänna kurser, gymnasiala allmänna kurser samt yrkesutbildningar. 
Vidare informerar Jannesson Hagman och Hansson om resultat för SFI grund 
läggande allmänna kurser, gymnasiala allmänna kurser samt yrkesutbildningar, 
särvux och YH- utbildningarna skräddare och stödpedagog. 
Jannesson Hagman och Hansson redogör för hur många som kommit ut i arbets 
livet efter studier, om arbetet med trygghet och sudiero samt om vilka insatser 
som har satts in. 

De ger även en analys över varför det är låg måluppfyllelse i kursen MA2b och V' vad e g··r för att öka den samt tittar på skillnaden på studietid samt kursbetyg 

Utdrags bestyrkande 
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jämfört med betyget på nationella prov vid SFI och gör en uppföljning och ut 
värdering av pågående och avslutade insatser. 

4. Redovisning av arbetet med kö och placering i förskoleverksamhet 
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg informerar om flödet vid place 
ring till förskola och pedagogisk omsorg. 

Information lämnas om att placeringen av barn är en pågående process, att 
antalet barn i kö ständigt ändras samt hur förskolekontoret räknar på för 
skolornas kapacitet. 
Information lämnas vidare om hur efterfrågan av platser ser ut samt om för 
skolans placeringsrutiner och vikten av tydlig kommunikation till vårdnads 
havare och till förtroendevalda. 
Vinberg lämnar även information om aktuell kösituation. 

S. Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen samt 
ärenden från BEO och Skolinspektionen vt. 2019 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om uppföljning och analys 
av anmälda kränkningar till huvudmannen samt ärenden från barn och elev 
ombudet och skolinspektionen vårterminen 2019. 

Information lämnas om huvudmannens respektive rektors ansvar enligt 6 kap 
skollagen, vad en kränkning kan vara samt att den ska anmälas skyndsamt till 
huvudmannen. 
Bengtsson informerar vidare om vad rektorerna gör för att motverka att 
kränkningarna uppstår samt om de inspektionsärenden som inkommit under 
vårterminen 2019. 

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om gymnasieskolans 
arbete mot kränkningar. 

Förste vice ordförande Camilla Olsson (C) och ordförande Roger Ekeroos (M) 
menar att det är viktigt att rektor och huvudman får kännedom om de kränk 
ningar som sker på gymnasiet så problemen blir synliga och kan åtgärdas. 

Bengtsson informerar om skolans generella rutiner gällande att informera vård 
nadshavare när det fått vetskap om att en kränkning har skett. 

6. Tillsrapport vt 2019 
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om tillsynsrapporten för 
vårterminen 2019 samt att Matildaskolan har övertagits av ULNA, att nämndens 
godkännande till Forma utbildning har förfallit då företaget inte startat upp sin 
verksamhet inom ett år från att de fick sitt godkännande samt att det har skett en 

kning av barn hos Ström Slott AB mellan maj till september 2019. 

Utdrags bestyrkande 
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Anders Bengtsson presenterar sig som ny medarbetare inom tillsynsenheten och 
beskriver hur han vill bedriva tillsynen i Uddevalla kommun. 

Ordförande Roger Ekeroos (M) ställer fråga gällande rätten till insyn i fristående 
verksamhet. Anders Bengtsson och Lise-Lotte Bengtsson informerar om vad 
som gäller vid rätten till insyn i fristående verksamhet. 

7. Delårsrapport T2 
Controller Thomas Davidsson informerar om barn och utbildningsnämndens 
delårsbokslut augusti 2019 med prognos O kr för 2019. 
Information lämnas om det ekonomiska utfallet per verksamhet, budgetavvikelse 
tom augusti samt om utfall % av budget augusti 2019. 
Information lämnas vidare om resultat till och med augusti, nettokostnads 
utveckling, lönekostnadsutvecklingen samt om personalkostnader. 
Davidsson informerar om påverkbara inköp, om interkommunal ersättning, 
volymutveckling, ekonomiska nyckeltal samt visar barn och 
utbildningsnämndens investeringsspecifikation. 
Information lämnas om ekonomisk påverkan samt om vilka problemområden 
Davidsson ser. 

Förste vice ordförande Camilla Olsson (C) saknar en analys från förskolan om 
verksamhetens ökande sjukfrånvaro. Förvaltningschef Staffan Lindroos menar 
att HR-avdelningen har gjort en analys för hela kommunen som kan presenteras 
på kommande nämndsammanträde. 

Förvaltningschef Staffan Lindroos anser att den interkommunala ersättningen 
för gymnasieutbildning behöver lyftas på Fyrbodals skolchefsnätverk på grund 
av att det idag är svårt att göra en prognos över IKE då den fort kan ändras. 

Justerandes Utdrags bestyrkande 
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§ 107 Dnr BUN 2019/00014 

Information - Förvaltningschef 2019-09-19 

1. Förvaltningschefen informerar 
Lägesrapport e-sport 
Förvaltningschef Staffan Lindroos ger en lägesrapport gällande planerade 
sportsverksamhet i Västerskolans modul. 

Arbetsmiljö Uddevalla gymnasieskola 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om arbetsmiljön på Uddevalla 
gymnasieskola, Östrabo 1. 

Fjärrundervisning modersmål 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar att grundskolan utreder förutsätt 
ningarna för fjärrundervisning vid modersmålsundervisning. 

Förändring av tjänst vid förvaltningsledningskontorets stab 
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om förändring av titel för med 
arbetare vid förvaltningsledningskontoret. 

Lägesrapport YH-utbildning 
Förvaltningschef Staffan Lindroos ger en lägesrapport gällande YH-utbild 
ningarnas organisering samt lokalisering. 

2. Lokalfrågor 
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om konsekvenserna efter branden på 
Västerskolan samt att förvaltningens pågående byggprojekt går enligt plan efter 
avstämning med projektchefen på samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Ordförande Roger Ekeroos (M) redogör för arbetet med byggnation av skola i 
Ljungskile/Forshälla/Råssbyn. 
Andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) förutsätter att arbetet följer grund 
skoleutredningen som är beslutad av barn och utbildningsnämnden samt av 
Kommunstyrelsen. 

Andersson informerar att förvaltningen arbetar med att få fram ett extra klass 
rum till Ljungskileskolan till höstterminen 2020 samt lämnar information om 
fastigheten Dalaberg 1 : 1. Barn och utbildningsnämnden diskuterar vikten av att 
fattade beslut följs. 

Ekeroos (M) och Andersson informerar om status för projekten Killingens, 
Blekets samt Äsperöds förskolor. 

3. Inspektionsärenden 

VA · nis ati v chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om två inspektionsärenden 
so . mmit under september månad. 

' 
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§ 108 Dnr BUN 2019 /00015 

Information - Ordförande 2019-09-19 

1. Ordförande informerar 
- Lokalresa 7 oktober 

Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar om lokalresan den 7 oktober samt att 
representanter från samhällsbyggnadsnämnden och förvaltningen kommer att 
följa med. 

- Måltidskostnader 
Ordförande Roger Ekeroos (M) informerar att kommunens ekonomichef Bengt 
Adolfsson planerar att delta på nästa nämndsammanträde för att informera om 
den överenskommelse som KDLG har ställt sig bakom angående reglering av 
måltidskostnader för 2019. 

Dagbarnvårdare i centrum 
Andre vice ordförande Cecilia Sandberg (S) ställer fråga gällande dagbarn 
vårdarna i centrum. Förvaltningschef Staffan Lindroos redogör översiktligt för 
ärendet. 

U tdragsbestyrkande 
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§ 109 Dnr BUN 2019 /00884 

Uddevalla gymnasieskolas preliminära utbud 2020/2021 
Sammanfattning 
Gymnasieskolan gör årligen vissa anpassningar av sitt utbud av utbildningar till ung 
domar i Fyrbodal. Hänsyn tas till förändringar i elevvolymer och elevernas önskemål. 
Förslaget till utbud underställs nämnden för beslut innan det publiceras. Inför läsåret 
2020/2021 bibehålls nuvarande breda utbud av nationella program. När det gäller det 4 
gymnasieåret inom teknikprogrammet breddas det till att omfatta samtliga inriktningar 
på teknikprogrammet enligt det tillstånd som lämnats från skolverket. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 
Bilaga - Uddevalla gymnasieskolas utbildningsutbud läsåret 2020-2021. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa gymnasieskolans preliminära utbud enligt förvaltningens tjänsteskrivelse 

J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 110 Dnr BUN 2019/00885 

Beslut om mål för hållbar utveckling 
Sammanfattning 
Världen står inför stora utmaningar vad det gäller att hantera klimatförändringar, 
minskad biologisk mångfald, föroreningar av haven, spridning av giftiga kemikalier och 
utbredd fattigdom som bara några exempel. I detta sammanhang spelar utbildning en 
central roll. De kunskaper, kompetenser, förmågor och förhållningssätt som våra elever 
behöver när de lämnar vårt skolsystem, för att kunna leva och verka i en komplex värld 
med många utmaningar, kommer vara av avgörande betydelse för att hållbar utveckling 
ska kunna skapas. Forskning inom lärande för hållbar utveckling har identifierat ett 
antal nyckelkompetenser som människor behöver besitta för att vi ska kunna uppnå en 
hållbar utveckling. 

Det finns krav från flera olika håll - såväl lokalt som nationellt och globalt - på förvalt 
ningens verksamheter att arbeta systematiskt med hållbar utveckling. FN :s medlems 
länder har antagit 17 globala hållbarhetsmål som ska vara uppnådda till 2030. Samtliga 
skolformers läroplaner framhåller vikten av att lärande för hållbar utveckling ska 
genomsyra den pedagogiska verksamheten. Kommunens miljöledningssystem ställer 
också krav på att hållbarhetsarbetet är tydligt och systematiskt med en fungerande rutin 
för uppföljning och utvärdering. 

Systemen som använts tidigare för att följa upp enheternas arbete med lärande för håll 
bar utveckling har inte fungerat tillfredsställande. Därför behövs ett uppdrag riktat till 
enheterna i det nya systematiska kvalitetsarbetet. Syftet med detta uppdrag är därmed att 
knyta ihop miljöledningssystemets krav, läroplanerna för de olika skolformerna, 
Agenda 2030 och de nyckelkompetenser för hållbarhet som identifierats i forskningen 
inom lärande för hållbar utveckling. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08 med bilaga. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa uppdraget i enlighet med förvaltningens tjänsteskrivelse 

att beslutet börjar gälla från och med 2019-10-01, 

att uppdraget rapporteras i sin helhet med förvaltningens årsredovisning. 

J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 111 Dnr BUN 2019 /00818 

Redovisning av arbetet med kö och placering i förskole 
verksamhet 
Sammanfattning 
Flödet inom förskoleverksamhet innebär att det frigörs många platser i augusti när 6- 
åringarna börjar förskoleklass. Därefter fylls platserna successivt, och det brukar bli 
ganska fullt vid årsskiftet. Förskoleverksamhetens handläggare placerar under senvåren 
alla barn som önskar plats i augusti. Vanligtvis håller 1-3 avdelningar stängt en bra bit 
in på hösten, ofta fram till nyåret, då det blir fullt på enheterna efterhand. 

Verksamhetens behöver ständigt arbeta med hur kommunikationen kring kö och place 
ring sker både internt och externt, då det finns många faktorer som påverkar hur både 
personal och ledning uttrycker sig. 

Enheternas kapacitet beräknas på talet 18 barn/avdelning. Även om förskolor arbetar 
utifrån mindre barngrupper är kapacitet-beräkningen grundad i 18 barn/avdelning. Barn 
per hus är detsamma oavsett om organisationen utgår från avdelningsbegreppet eller ej. 

Det är också närhetsprincipen som huvudsakligen styr vårdnadshavares önskemål om 
plats. Vårdnadshavare ansöker om placering i första, andra, tredje hand osv, och hand 
läggarna placerar i möjligaste mån på förstahandsvalet. 

Ett utvecklingsarbete kring kommunikation pågår under enhetschefens ledning. Om det 
påverkar organisation eller rutiner på förskolekontoret är för tidigt att säga. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-02 
Bilaga Placerade och kö per enhet 20190815 
Ledamotsinitiativ från Sonny Persson (S) Efterfrågan om platser till förskolan - 
Förskolekön 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att notera informationen 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-09-19 

§ 112 Dnr BUN 2019 /00023 

Delårsrapport augusti 2019 Barn och utbildningsnämnden 
Sammanfattning 
Varje nämnd ska lämna en delårsrapport augusti 2019 enligt av kommunen fastställd 
mall. Denna rapport ska innehålla en uppföljning och prognos av ekonomiska och verk 
samhetsmässiga resultat utifrån prioriterade områden, uppdrag och mått i nämndens 
styrkort. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 
Delårsrapport augusti 2019 Barn och utbildningsnämnden 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna upprättad delårsrapport augusti 2019 

U tdragsbestyrkande 
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§ 113 Dnr BUN 2019/00918 

Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvud 
mannen samt ärenden från BEO och Skolinspektionen vt. 2019 
Sammanfattning 
I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända 
mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt 
6: 10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att anmäla 
detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering 
eller trakasserier. 

Huvudmannen är inom förvaltningen barn och utbildningsnämnden. Nämnden har ge 
nom beslut 2012-06-19 § 96 delegerat till ordföranden att å nämndens vägnar motta 
anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta för kränkande 
behandling eller diskriminering. 

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende 
är det anmälningarna under vårterminen 2019 som följs upp och analyseras. Även 
terminens mottagna anmälningar från Skolinspektionen och barn- och elevombudet 
(BEO) redovisas 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-08-27 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse angående uppföljning och analys av 
anmälda kränkningar till huvudmannen samt anmälningar till barn- och elevombudet 
(BEO) och Skolinspektionen för vårterminen 2019 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-09-19 

§ 114 Dnr BUN 2019/00771 

Tillsynsrapport vårterminen 2019 
Sammanfattning 
Enligt 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) har kommunen tillsyn över förskola och fritids 
hem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars huvud 
man kommunen har förklarat ha rätt till bidrag. 

Syftet med tillsynen är enligt 2 § att genom en självständig granskning kontrollera att en 
verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra föreskrifter. Om tillsynsmyndigheten 
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan be 
hövas för att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen. 

Av 26 kap. 9 § följer att tillsynsmyndigheten inom ramen för sin tillsyn ska lämna råd 
och vägledning. Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte 
bör tillsynsmyndigheten normalt ge råd och vägledning med stöd av de regler som styr 
verksamheten för att ge huvudmannen möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. 

Under våren 2019 har tillsynsenheten 

• genomfört uppföljning efter föreläggande gällande förskolan Snäckan, Ströms 
Slott AB 

• genomfört uppföljning efter föreläggande vid vite gällande Christella barn- 
omsorg 

• genomfört regelbunden tillsyn av pedagogisk omsorg, Ströms Slott AB 
• genomfört regelbunden tillsyn av pedagogisk omsorg, Almanara AB 
• genomfört regelbunden tillsyn av förskolor, ULNA AB 
• genomfört regelbunden tillsyn av förskolor och friliggande fritidshem, 

Matildaskolan AB 
• genomfört riktad tillsyn av pedagogisk omsorg med anledning av nyanställda 

dagbarnvårdare, Ströms Slott AB 
• inhämtat underlag för ägar- och ledningsprövning vid två tillfällen. 

Uppföljningen efter föreläggande avseende systematiskt kvalitetsarbete för förskolan 
Snäckan, Ströms Slott AB, visade att huvudmannen vidtagit godtagbara åtgärder. 

Huvudmannen för Christella barnsomsorg hade, hösten 2018 under regelbunden tillsyn, 
fått ett föreläggande förenat med vite och skulle senast 15 februari 2019 redovisa 
åtgärder kring systematiskt kvalitetsarbete. Uppföljningen visade att huvudmannen på 
börjat ett arbete och vitesföreläggandet drogs tillbaka, men huvudmannen ska redovisa 
ytterligare åtgärder senast 15 augusti 2019. 

De två huvudmännen för pedagogisk omsorg, Ströms Slott AB och Almanara AB, upp 
fyller författningarnas krav inom granskade områden. 

~.V 1r 
J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-09-19 

Forts§ 114 

Resultatet av tillsynen visar också att huvudmännen för förskolor inom ULNA AB och 
Matildaskolan AB uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. 

Huvudmannen för Matildaskolan AB gavs föreläggande beträffande det friliggande 
fri tidshemmet. 

I denna rapport redovisas vad som framkommit vid tillsynen samt vilka åtgärder som 
vidtagits 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-17 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att godkänna tillsynsenhetens rapport för våren 2019 i enlighet med förvaltningens 
tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-17 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-09-19 

§ 115 Dnr BUN 2019 /00953 

Beställning av förstudie gällande Herrestadsskolans lokaler 
Sammanfattning 
Befolkningen i Uddevalla kommun väntas fortsätta att öka och den långsiktiga 
prognosen visar att antalet elever i grundskoleåldern år 2028 beräknas ha ökat med ca 
580 elever jämfört med idag. Detta styr planeringen och behovet av skollokaler i hela 
kommunen. 

Mot bakgrund av inriktningsbeslutet gällande en samlad organisering av grundsär 
skolan, att Herrestadsskolans lokaler blir lediga när Källdalsskolan tillkommer samt den 
nyligen genomförda förstudien gällande Norgårdenskolan, är det viktigt för den fortsatta 
strategiska planeringen för området Norgården-Herrestad-Källdal att även beställa en 
förstudie gällande Herrestadsskolans lokaler. 
Besluts underlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-29 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att beställa en förstudie gällande Herrestadsskolans lokaler 

Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-09-19 

§ 116 Dnr BUN 2019 /00920 

Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2020 
Sammanfattning 
För barn och utbildningsnämndens ordinarie sammanträden samt dess presidium under 
2020 föreslås nedanstående sammanträdesdatum. Sammanträdet börjar kl. 08.30 och på 
går till kl. 12.00 med information (stängd nämnd) därefter fortsätter sammanträdet kl. 
13.00 med beslutsärenden (öppen nämnd). Eventuella avvikelser framgår av kallelsen. 

Månad Presidium Barn och utbildningsnämnd KS 
torsdagar kl. 09:00 torsdagar kl. 08:30 onsdagar 

Januari 9 januari 23 januari 29 januari 
Februari 13 februari 27 februari 26 februari 
Mars 5 mars 19 mars 25 mars 
~pril 2 april 23 april 29 april 
Maj 7 maj 19 maj (tis) 27maj 
Tuni 28 maj 11 juni 17 juni 
Tuli --- --- --- 
li\ugusti 6 augusti 20 augusti 26 augusti 
September 10 september 24 september 30 september 
Oktober 8 oktober 22 oktober 28 oktober 
November 5 november 17 november (tis) 25 november 
December 26 november 14 december (mån) 16 december 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-04 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att fastställa barn och utbildningsnämndens samt presidiets sammanträdesdagar för 
2020 i enlighet med förvaltningens förslag. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-09-19 

§ 117 Dnr BUN 2019/00002 

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2019-09-19 
Sammanfattning 
Genom förteckning daterad 2019-09-09 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar. 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-09-09. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

J usterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-09-19 

§ 118 Dnr BUN 2019 /00034 

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 § Skollagen - barn/elev 
som känner sig kränkt 2019-09-19 
Sammanfattning 
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 § 96 att å 
nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som 
anser sig ha blivit utsatta för kränkande behandling. 

Genom förteckning daterad 2019-09-09 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och 
utbildningsnämndens vägnar 

Beslutsunderlag 
Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-09. 

Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna 

V.V 
Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-09-19 

§ 119 

Övriga frågor 
Sammanfattning 
Inga övriga frågor anmäls 

Dnr BUN 266962 

J3sterandes signatur Utdrags bestyrkande 



Protokoll 
Barn och utbildningsnämnden 

2019-09-19 

§ 120 Dnr BUN 2019 /00161 

Val av politiska representanter på Uddevalla gymnasieskolas 
lokala program- och yrkesråd mandatperioden 2019-2022 
Sammanfattning 
Uddevalla gymnasieskolas program har årligen program- och yrkesråd där rektor, lärare, 
elever och representanter från bransch och politik träffas för att bland annat diskutera 
utbildningens organisation, arbetsplatsförlagt lärare (APL), arbetsmarknad samt syn 
punkter från elever och bransch. 

Inför program- och yrkesråd under mandatperioden 2019-2022 behöver barn och utbild 
ningsnämnden utse representanter till Uddevalla gymnasieskolas råd för att bland annat 
fånga upp synpunkter från elever, lärare och bransch. En förtroendevald per råd ska ut 
ses. 
Beslutsunderlag 
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2019-09-11. 
Yrkanden 
Krzysztof Swiniarski (SO): ändringsyrkande: att Stefan Eliasson (SO) utses som 
representant på rådet för Hantverksprogrammet finsnickeri istället för Martin Pettersson 
(SD) samt att Krzysztof Swiniarski (SD) utses som representant på rådet för Naturbruk 
djur istället för Martin Pettersson (SD). 
Propositionsordningar 
Ordförande ställer proposition på förslaget i handlingarna mot Krzysztof Swiniarski 
(SO) ändringsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar enligt 
Krzysztof Swiniarski (SO) ändringsyrkande. 
Beslut 
Barn och utbildningsnämnden beslutar 

att utse representanter till Uddevalla gymnasieskolas lokal program- och yrkesråd för 
mandatperioden 2019-2022 enligt tjänsteskrivelse, med ändringar enligt Krzysztof 
Swiniarski (SD) ändringsyrkande, för att bland annat fånga upp synpunkter från elever, 
lärare och bransch, 

att det utgår arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst till den förtroendevald 
som deltar på program- och yrkesråd samt 

att varje utsedd representant, i första hand, får utse valfri ersättare från sin egen 
partigrupp vid frånvaro och i andra hand meddela frånvaro till nämndsekreterare och 
ordförande som utser representant 

Utdrags bestyrkande 


