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Sommontröde
Plots och tid

Bam och utbildningsnämnden
Rådhussalen, Rådhuset, kl. 08:30-1 3 :35

Ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordförande
Vivian Uddén (MP), 1:e vice ordförande
Magnus Jacobsson (KD), 2;e vice ordft)rande
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C) $$ 54-69
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)

Äsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Majvor Abdon (UP)
Tjönstgöronde ersöttore

Glenn Patriksson (S) ersätter Martin Pettersson (SD) $$ 52-53
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Camilla Olsson (C) $$ 52-53
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Martin Pettersson (SD) $$ 54-69

Ersötlore

Anna-Malin

övrigo

Förvaltningschef BUN Hans-Lennart Schylberg

Utses qtl

Erdin Pirqe (V)
Stadshuset 2017-04-25

jusleto
Jusledngens plols och lid

(C)
Sofia Andersson Hallonqvist (L)
Glenn Patriksson (S) $$ 54-69
Veronica Vendel (S)
Kjell Grönlund (MP)
Bj örk-Joelsson

Paragrafer

$S 52-55

$$ s7-6e

u\

Underskrifl sekrelerore

Underskrift ordföronde

Underskritl justeronde

Erdin Pirqe
BEVIS

Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget sötls uPP
Anslogel los ner

och ANSLAG om jusleringens tillkönnqg¡vqnde

Barn och utbildningsnämnden 2017 -04-20
Barn och utbildningsförvaltningen
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Underskritl

Pernilla Gustafsson
Justerandes signatur
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Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson $$ 54-69
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafsson
Lokalplanerare BUN Tony Andersson $$ 52-53
Utredare BUN Ingela Haglund Hansson $$ 52-53
Enhetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Sten-Anders Olsson
53

Personalföreträdare Agneta Läckström
Personalfüreträdare Monica Torstensson
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Sommonlröde
Plols och tid

Bam och utbildningsnämnden

Ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordftirande
Vivian Uddén (MP), 1:e vice ordftlrande
Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordftirande
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C)
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)
Åsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Majvor Abdon (UP)

Tjönstgöronde

Rådhussalen, Rådhuset,

ersöttore

ErsötTore

Fatima

kl.

13:00

Ali Ismaiel (KD) ersätter Martin Pettersson (SD)

Anna-Malin Björk-Joelsson (C)
Sofia Andersson Hallonqvist (L)
Glenn Patriksson (S)
Veronica Vendel (S)
Kjell Grönlund (MP)

övrigo

Förvaltningschef BUN Hans-Lennart Schylberg
Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafsson

Utses ott justero

Justeringens plols och tid

Erdin Pirqe (V)
Rådhuset 2017-04-20

Underskrift sekreferore
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h

Paragraf $ 56
Omedelbar justering
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Gustafsson
U

nderskritl ordföronde

Cecilia Sandberg
Underskdtt justeronde
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Erdin
BEVIS
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Barn och utbildningsnämnden 2017 -04-20
Barn och utbildningsfü rvaltningen
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Dnr BUN 266876

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering
Sommonfotlning
Upprop fürrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Erdin
Pirqe (V). Beräknad tid för justering är tisdagen den25 aptil2017.

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att välja Erdin Pirqe (V) till justerande samt
att justering äger rum tisdagen den 25 aptil2017
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Dnr BUN 2017 /00013

Information till nämnd 2017-04-20

1. Justering av fÌiredragningslista
Ordfürande Cecilia Sandberg (S) informerar atf ärende 9 Samhällsbyggnadsnämndens remiss: detaljplan; Lilla Sältan I och2 samt del av Stadskärnan 1:140
flyttas i foredragningslistan och blir ärende 5.

2.

Avstämning av lokalprocessen
Lokalplanerare Tony Andersson, utredare Ingela Haglund Hansson och enhetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Sten-Anders Olsson informerar om pågående lokalprojekt, både permanenta och tillftilliga,infema och externa lokaler
für ftirskola, dagbarnvardare och skola.
Barn och utbildningsnämnden framhåller att det är prioriterat alt fa fram förskolelokaler till Nona Uddevalla.
Andersson redogör ftir de lokaler som behöver tas fram/iordningställas inftir
hösttermin en 2017 till ftjrskole- grundskole- och gymnasieverksamhet.
Sten-Anders Olsson redogör ft)r arbetet med Källdalsskolan.

Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om en diskussion som förs
inom kommunen gällande utþrning av kommunens lokaler'
Schylberg redogör für arbetet inftir att kunna starta verksamhet i två förskolebussar. Ordftirande Cecilia Sandberg (S) ber förvaltningschefen ta upp
frågan i Kommundirektörens ledningsgrupp. Sandberg (S) ämnar ta upp ärendet
i Kommunstyrelsen. Kjell Grönlund (MP) vill att barn och utbildningsnämnden
går vidare och själva upphandlar två bussar.
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Dnr BUN 2017 /00014

lnformation - FörvaltningscheÍ 2017 -04-20
1.

Arbetsmiljö
Ordförande Cecilia Sandberg (S) informerar om ett arbetsmiljöärende på
Agneberg. 2:evice ordfürande Magnus Jacobsson vill diskutera ärendet i
presidiet ft)r att fastställa politikens ståndpunkt i liknande ärenden.
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om hur lärarlönelyftet har
påverkat arbetsmilj ön för gymnasielärare och gymnasierektorer.

2.

Barn och utbildningsnämndens årshjul}0l7

3.

Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om aktuella inspektions-

Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar att punkten - Årligfördjupad rapport med uppfoljning av ldrarbehörighet och ldrartrithet på enhetsnivå i relation till skolornas måluppfyllelse har lagts in under mars månad.

ärenden.

4.

Sammanställning av utvärdering av utvecklingsdag på Bohusgården 7
mars
Nämnden noterar sammanställningen.
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Dnr BUN 2017 /00015

Information - Ordföran de 2017 -04-20
1.

Information från Fyrbodal
2:e vice ordförande Magnus Jacobsson (KD) framför att den stora frågan inom
Fyrbodals utbildningsberedning är hur beredningen ska utformas i framtiden.

Ordförande Cecilia Sandberg (S) informerar attantalet sökande till industriprogrammet har ökat inom Fyrbodal och önskar en sammanställning över hur
ansökningarna till programmen inom Uddevallas gymnasieskola är fördelade.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar Svensk gymnasielärling och lärlingslön.
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ssó

Samhällsbyggnadsnämndens rem¡ss - Detaljplan; Lilla Sältan I
och 2 samt del av Stadskärnan 1:140
Sommonfottning
Bam och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på det ftirslag
som tagits fram ftir detaljplan Lilla Sältan 1 och 2 samt del av Stadskäman 1:140.
Planområdet är beläget sydväst om Uddevalla centrum i anslutning till korsningen
Junogatan och Göteborgsvägen. Planen syftar till att pröva områdets lämplighet för en
utveckling av verksamhet med en ny hall fOr bilftirsäljning samt uppställningsplatser för
bilar.
Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tj änsteskrivelse 20 1 7-03 -3 0
Underrättelse - Detaljplan; Lilla Sältan I och 2 samt del av Stadskärnan I :140
Planbeskrivning - Detaljplan; Lilla Sältan I och2 samt del av Stadskärnan 1:140
Samrådsredogörelse - Detaljplan; Lilla Sältan I och 2 samt del av Stadskärnan 1:140
Plankarta - Detaljplan; Lilla Sältan I och 2 samt del av Stadsk¿irnan l:140
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan Lilla Sältan I
och 2 samt del av Stadskäman 1:140 Uddevalla kommun översända barn och
utbildnings tj änsteskrivelse 20 1 7-03 -3 0 samt

att p ar agr afen fö rklaras omede lbart j usterad

Vid protokollet
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s57

Beslut om återkallelse av beslut om rätt till bidrag
Sqmmonfottning
Christella barnomsor g,969690-9788, driver pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun.
För närvarande är fem dagbarnvårdare anställda med sammanlagt22 insl<rivna barn,
folkbokforda i Uddevalla kommun. Vid den tillsyn som ft)rvaltningen genomfürt har
brister konstaterats. Bolaget har fürelagts att vidta åtgåirder för att komma till rätta med
bristerna. Åtgarder har redovisats, men förvaltningen bedömer att flera av bristerna
kvarstår.

Beslulsundetlog
Bam och utbildnings tj änsteskrivelse 20 I 7-04- I 0
Barn och utbildning tjänsteskrivelse 2017-01-11 med bilagor
Underlag fran Christella
Yrkonden
Sonny Persson (S) ftir majoritetsgruppens (S, V och MP) vägnar: bifall till ftirslaget i
handlingarna.
Magnus Jacobsson (KD) ñr alliansens (M, C, L, KD) vägnar: avslag på förslaget i
handlingarna
Majvor Abdon (UP): avslag på förslaget i handlingarna

Propositionsordning
Ordftirande ställer proposition på Sonny Perssons (S) m.fl. bifallsyrkande mot Magnus
Jacobssons (KD) m.ft. avslagsyrkande och finner barn och utbildningsnämnden bifalla
Sonny Perssons (S) m.fl. bifallsyrkande.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att återkalla beslut om rätt till bidrag för Christella barnomsorg,969690-9788, samt
att beslutet gäller från och med2017-07-01
Reservotion
Magnus Jacobsson (KD) reserverar sig mot beslutet for alliansens (M, C, L, KD) vägnar
och meddelar att dem avser att före justeringen komma in med en skriftlig reservation
som biläggs protokollet.

Majvor Abdon (UP) reserverar sig mot beslutet och ansluter till Alliansens (M, C, L,
KD) skriftliga reservation.

v
Y

Justerandes

Cs

Utdragsbestyrkande

Uddevalla
2017-04-21.

Reservation avseende ärende
$ 57 Dnr

6

BUN

2016 /00243
Beslut om återkallelse av beslut om rätt tìll bidrag

I skollagen kapittel 25 stär följande:
t'Äterkallelse

13 $ En tillsynsmyndrghet fàr äterkalla ett godkännande, ett medgivande eller ett
beslut om rätr till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna lag, om
1. ett föreläggande enligt 10 $ inte hat följts, och
2. mis s förhållandet ãr allvaÃtgt."

I{ommunen har således r,àtt att äterkalla ett tillstånd om en hur,'udman inte följer ett
förelàggznde och om missförhållandet fu alvaÅtgt Det räcker således inte att man
enbart hàvdar att huvudmanen inte har svura;tpå ett korrekt sätt utan bhda dessa
kriterier måste varauppfyllda för att kommunen skall äterkùLa ett tillstånd.

I Christell as fù1, så har dom haft verksamhet i Uddevalla under

ca 10 år och man
har aldrig fàtt nägon allvadig kritik avseende sjálva verksamheten (den pedagogiska
verksamheten), tvärt om vid flera tillfállen har denna verksamhet fått beröm av

kommunens tillsynsenhet.

Inte heller i detta ärende som nu behandlats har det förts fram kritik mot själva
verksamheten utan tillsynenheten kritik handlar om formalia sâmt hur,'udmanflefl.s
interna planering samt egenkontroll.

har fãtt svm på sina ftàgot på ett
Tillsynsenheten hävdm
^ttm^ninte
tillfredsställande sätt, huvudmannen å" sin sida hàvdar Lttmztfl har svarat men
oavsett vad man svatut så återkommet tillsynsenheten med nya "knav".
Oavsett vem som har rätti sak så har denna process resulterat i ett stort antzl
dokument vilket gör det extremt svårt att faktiskt följa själva ärendet och där med
ta ställning till om det verkligen har skett ett föreläggande som är så tydligt att
huvudmarrnen har kunnat svara på det. Detta kan uppfattas som en detalj men rent
juridiskt är det väldigt viktigt att förelägganden àr tydltga, i proposiuonen som
ligger tìll grund för lagen står det bl.a:

"Ett

föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga
för att mhJàIpa de påttalade bristerna."

"Skälen för regeringens förslag:

a5

Det ät ett vikugt rättssäkerhetskrav att huvudmannen ges möjlighet att ràtta til.
brister i verksamheten och att tillsynsmyndigheten på ett tydligt sätt anger vilka
ätgfuder som förväntas av huvudmannen när bristet i verksamheten konstaterats."

Gtop.

2009 /1.0:1,65, Sidan 547)

När man läser denna text fu det uppenbart att förelàegandets syfte skall v^r^ att
underlätta samt förb àtttakvahtén. Tittar..i på hur vi som kommun behandlas av ex
skolinspektionen så genomför dom en granskning, dàr efter skickar dom ut
granskningsrapporten för faktakontroll hos huvudmanen och fötst d:ar efter tat
man ett formellt beslut. I detta fall så kan inte vi riktigt se att processen har
fungerat på ett likvärdrgt sätt utan tvärt om så är det svårt att fölia alla turet som

harvant.
Läser vi själva tjänsteskrivelsen som ligger till grund för beslutet 2017 -04-20 sh àr
det svårt âtt se när begreppet huvudman åsyftar àgarcnfhuvudmanen, den lokala
gruppledaren/huvudmannen eller den person som Christella har anställt som
nationellt vetks amhetsansvadg/ huvudmanen.

Proposition konstateran; "Det rir rimligr aft
godkcinnande þregas au

ett

ltdligt sätt."

Förutom att

€top.

en så

kraffull sanktion

som

alt återkalla ett

þrucintas vidtas kommaniceras med hauadmannen på
2009 /1,0:165, Sidan 552)

att

de åtgcirder som

sJalva föreläggandet kan

uppfattas som otydligt så säger propositionen

áven följande:

"sanktionsmöjligheterna föreslås utformas som efl "sanktionstrappa", bestående av
de fem stegen anmätkning, föreläggande, föreläggande med vite, tillfälligt
verksamhetsförbud, statliga ätgàrder för rättelse tespektive återkallelse av
godkännande för en enskild huvudman.
Syftet med ett skarpt sanktionssystem ar att så snabbt som möjligt avhiälpa brister
som konstaterats av tillsynsmyndigheten, inte att möjliggora utdtagna ptocesser."
€top. 2009 /1,0:1,65, Sidan 567)

Vi i alliansen konst^ter^r attmajonteten av någon besynnedig anledningvàl1et att
inte använda sig av de övrþ sanktionsmöjligheter som finns. Som vi redan tidigare
har konst^ter^t så säger lagen att missförhållandet skall vara a.IvaÃtgt för att man
omsorg. Och i detta fall så finns
skal återkalfa ràtten att bedriv^
^rTnanpedagogisk
ingen alvarhgkritik framförd avseende sjzilva verksamheten utan kntiken handlat
om admrnistrationen. Med tanke pä attverksamheten har fungerat mer ellet mindre
prickfritt t ca 1,0 år så hade en mer lämplig sanktion dfuför vartt att man hade gjort
en anmärkning gentemot verksamheten.
Propositionen säger även:

L,
/1

{â

f

"Med hänsyn till att ett beslut om återkallelse av godkännande eller rätt till bidrag
får mycket ingripande effekter för såväl huvudmannen som barnen eller eleverna
måste tillsynsmyndigheten tillämpa denna bestämmelse med försiktighet och
urskillning." €top. 2009 /1.0:1,65, Sidan 901)
Utifrån dessa tankar har vi i Alliansen vùt attyrka avslag på förslagetiväta
handlingar.

Magnus Jacobsson (KD)
2e vice ordf

Ingela Ruthner (M)

Claes Dahlgren (L)

Camilla Olsson (C)
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Kommunstyrelsens rem¡ss gällande Utveckla området Gustafsberg/La nd badeUBodele/Skeppsv¡ ken
Sommonfotlning
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter gällande utveckling av området Gustavsberg/Bodele/ LandbadelSkeppsviken som Kultur och
fritidsnämnden har fått i uppdrag under 2016 fränkommunfullmäktiges flerårsplan
2016-2018. Parallellt med det har samhällsbyggnadsnämnden i sitt styrkort formulerat
strategin: Utveckla attraktiva mötesplatser, områden och stråk för aktiviteter. Nämnden
har som en följd av detta gett samhällsbyggnadsftirvaltningen i uppdrag att samverka i
utvecklingen av området.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse 20 1 7-03 -3 0
Utredning Bodele m.m. 2016-04-1 I
KLK Tjänsteskrivelse - Utveckla området GustafsberglLandbadet/Bodele/Skeppsviken
Utdrag av bilder ur film "Utredning Bodle m.m"
KS Beslut-201600333 $ 348 Utveckla området GustafsberglLandbadelBodele/Skeppsviken
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram gällande utveckling av området
Gustavsberg/Bodele/ Landbadet/Skeppsviken översända Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-03-30
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s5e

Motion från Magnus Jacobsson (KD), Carin Ramneskär (M)'
Monica Bang-Lindberg (L) och Elving Andersson (C) avseende
förskola på Råssbyn
Sommonfotlning
Alliansen har i motion yrkat till Kommunfullmäktige att Barn och utbildningsnämnden
samt Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag atf bygga en förskola på Råssbyn samt
att man skall utreda förutsättningar för en ny grundskola på Råssbyn.
Beslutsunderlog
Barn och utbildnings
Remisshandlingar

tj

änsteskrivelse 20 1 7-03 -3 0

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att besvara motionen med hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 201703-30
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Dnr BUN 2016/00831

Samhällsbyggnadsnämndens rem¡ss: Granskning av fördjupad
översiktsplan för Uddevalla tätort
Sommonfotlning
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet altlamna synpunkter till ftirdjupad
översiktsplan für Uddevalla stad, en del av kommunens översiktsplan, redovisar bl a.
bebyggelseutvecklingen ftir bostäder och verksamheter, och bevarande av naturområden. Kommunen redovisar även förtätning av centrala staden och utveckling längs
Bäveån ink. översvämningsskydd. Förslaget är andraf i flera avseende efter samrådsskedet. Planområdet har minskats och områden väster om E6 utgår från planområdet.
Översiktplanen ska ligga till grund för beslut som gäller den fortsatte planeringen på
detaljnivå.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse 20 I 7-03

-3 0

Kungörelse
Fördj upad översiktsplan
Karta mark och vatten
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande granskning av ftirdjupad
översiktsplan för Uddevalla tätort översända förvaltningens tjänsteskrivelse daterad
2017-03-30
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sôl

EY - Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom

skolan
Sommonfottning

i Uddevalla kommun har EY genomftirt en
granskning av det systematiska kvalitetsarbetet. Granskningens syfte har varit bedöma

På uppdrag av de ftirtroendevalda revisorerna

om barn- och utbildningsnämnden säkerställt ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete inom skolan.
Den samlade bedömningen utifrån granskningens syfte och revisionsfrågor är att barnoch utbildningsnämnden i all väsentlighet säkerställt ett ändamålsenligt och effektivt
systematiskt kvalitetsarbete. I granskningen framkommer dock utvecklingsområden
kopplat till bland annatplanering, uppftiljning och analys i det systematiska kvalitetsarbetet. Därtill hnns behov av strategisk kompetensförsörjning flor att minska omsättningen av personal som bidrar till bristande kontinuitet i det systematiska kvalitetsarbetet. I granskningen lämnas ett antal rekommendationer. Svar på vilka åtgärder som
Bam och utbildningsnämnden ämnar vidta med anledning av de rekommendationer som
redovisas i rapporten ska översändas senast 15 maj 2017 .

Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tj åinsteskrivelse 20 1 7-03 - 1 4
Revisionsrapport 2016- Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet inom skolan
Följebrev - Granskning av det systematiska kvalitetsarbetet
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar översända förvaltningens tj änsteskrivelse datera d 2017
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Dnr BUN 2017 /OO172

Remiss från Skolinspektionen, Dnr:32'2017:841 Ansökan om
godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig
fristående gymnasieskola vid Thoren lnnovation School
Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 201812019.
Sommonfottning
Thoren Innovation School har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman ftir en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren
Innovation School Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 201812019.
Uddevalla kommun ges nu möjlighet aftytlrasig över ansökan i enlighet med2 kap. 5 $
skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är
viktiga underlag ftir att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den
sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse 20 I 7-03 - 1 3
Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befrntlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School Uddevalla i Uddevalla kommun
fr.o.m. läsåret 201812019 med bilagor

Yrkonden
Magnus Jacobsson (KD) ñr alliansens (M, C, L, KD) vägnar: bifall till Thoren
Innovation Schools ansökan i sin helhet.
Majvor Abdon (UP): bifall till Thoren Irmovation Schools ansökan i sin helhet'
Sonny Persson (S): bifall till forslaget i handlingarna.

Propositionsordn¡ng
Ordförande ställer proposition på Magnus Jacobssons (KD) m.fl. yrkande mot Sonny
Perssons (S) yrkande och finner barn och utbildningsnämnden bifalla Sonny Perssons
(S) yrkande.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på Skolinspektionens remiss översända fürvaltningens tjänsteskrivelse daterad2017-03-13.
Reservotion
Magnus Jacobsson (KD) ftir alliansens (M, C, L, KD) vàgnar, reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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Remiss från Skolinspektionen, Dnr:32'2017 21047 Ansökan om
godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets Gymnasium i
Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 201812019.
Sommonfotlning
Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs universitet har hos
Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman ftir en nyetablering av en
fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets Gymnasium i Uddevalla i Uddevalla
kommun fr.o.m. läsåret 201812019.
Uddevalla kommun ges nu möjlighet altyttra sig över ansökan i enlighet med2 kap. 5 $
skollagen (2010:S00). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är
viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den
sökta utbildningen skulle medfüra pätagliganegativa ftiljder för den del av skolväsendet
som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet).

Beslutsunderlog
Bam och utbildnings tj änsteskrivelse

20 1 7-03 - I 3

Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets Gymnasium i Uddevalla kommun med bilagor

Yrkonden
Magnus Jacobsson (KD) ftr alliansens (M, C, L, KD) vägnar: bifall till Folkuniversitets
gymnasiums ansökan i sin helhet.
Majvor Abdon (UP): bifall till Folkuniversitets gymnasiums ansökan i sin helhet.
Sonny Persson (S): bifall till ftirslaget i handlingarna.

Proposilionsordning
Ordfürande ställer proposition på Magnus Jacobssons (KD) m.fl. yrkande mot Sonny
Perssons (S) yrkande och finner barn och utbildningsnämnden bifalla Sonny Perssons
(S) yrkande.

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på Skolinspektionens remiss översända ftirvaltningens tjänsteskrivelse daterad2017-03-13.
Reservotion
Magnus Jacobsson (KD) för alliansens (M, C, L, KD) vâgnar, reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.
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nformati onssä kerhets bestäm melse

Sommonfotlning
Socialstyrelsens föreskrifter ftir journalföring och behandling av personuppgifter i
hälso- och sjukvården, HSLF-FS 2016:40 ligger till grund für arbetet med att ta fram en
informationssäkerhetsbestämmelse där det tydligt i 3 kap 4 $ framgar att sådan ska
finnas. Föreskrifterna ska tillämpas då vårdgivare behandlar patienter på det sätt som
def,rnieras i patientdatalagen.
Syftet ska vara att säkerställa personuppgifters tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet
och spårbarhet. Systemförvaltaren ftir journalsystemet (PMO) och skolsköterska med
medicinskt ledningsansvar (MLA) utsågs av vårdgivaren i september 2016 att ha
ansvara flor informationssäkerhetsarbetet. Författningen använder termen informationssäkerhetspolicy men den kommer här att heta informationssäkerhetsbestämmelse med
hänvisning till kommunens rutiner kring namn på dokument.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskriv else 2017 -02-27
Informationssäkerhetsbe stämmelse

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anta informationssäkerhetsbestämmelsen
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Fastställande av rut¡ner för tillsyn
Sqmmonfotlning
Skolverket har tagit fram nya allmänna råd om måluppfullelse i förskolan som kan ligga
till grund för tillsyn.
Kommunen är tillsynsmyndighet och har tillsynsansvaret över de enskilda huvudmän
som driver fürskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I egenskap av tillsynsmyndighet ska kommunen enligt dessa allmänna råd
o utöva sin tillsyn regelbundet,
. ha fungerande rutiner för hur tillsynen utftirs, hur tillsynsbesluten utformas och
hur tillsynen följs upp,
. samt ha fungerande rutiner för hur råd och vägledning ges inom ramen für
tillsynen.

Här ftjreslås rutiner för tillsyn utifrån de nya allmänna råden.

Beslulsunderlog
Barn och utbildning tjänsteskrivelse 2017 -03-21
Bilaga: Rutiner for tillsyn över de enskilda huvudmän som driver förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun med bilagor
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att antarutinerna samt ge ftirvaltningschef rätt att besluta om smärre justeringar som
inte är av principiell vikt
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Dnr BUN 201ó100ó85

Ledamotsinitiativ från Martin Pettersson (SD) - översyn av
ersättningsnivåer gällande reser och måltider vid gymnasiepraktik
Sqmmonfqttning
Martin Petersson har i ledamotsinitiativ ftireslagit att barn- och utbildningsnämnden
beslutar om nya ersättningsnivåer för gymnasieskolans ersättningar till elever under
praktik. Verksamhetschefen für gymnasieskolan har själv lyft frågan men det saknades
möjlighet att hantera detta i internbudgetarbetet inftir budget2017. Förvaltningen avser
att ha med frågan i budgetarbetet infür 2018.
Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tj änsteskrivelse
Ledamotsinitiativ

20 I 7-04- I 0

Barn och utbildningsnämndens protokollsut drag 1999 -l 1 - 1 8 $ 1 1 6
Beslutsjoumal2005-12-27 nr 40-05 Förslag till beslut angående kostersättningar vid

APU
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att en översyn av nivåer och uppräkningsmodell för gymnasieskolans rese- och måltidsersättningar vid APL (arbetsplatsñrlagt lärande) ska göras i interbudgetarbetet infür
budget 201 8.
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Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar 2017'04-20
Sommonfotlning
Genom förteckning dat.2017-04-Il annäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings

tj

änsteskrivelse 20 1 7-04-

11

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
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Anmälan till huvudman enligt 6 kap f 0 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt 2017-04-20
Sqmmonfotlning
Barn och utbildningsnåimnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 $ 96 att å
nämndens vägnar motta anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta ftir kränkande behandling.
Genom förteckning daf.20l7-04-ll annäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tj änsteskrivelse

20 1 7-04-

11

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarîa
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Dnr BUN 266962

sóe
övriga frågor

Resultat från Pisaundersökning
Majvor Abdon (UP) informerar om resultat från Pisaundersökning gällande antal elever
i åk 8 som någon gång känt sig mobbad och undrar hur dessa siffror ser ut i Uddevalla
samt hur ft)rvaltningen arbetar med frågan. Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg
informerar att kommunen har gjort en brukarenkät och en LUPP-undersökning som
inkluderar hur trygga eleverna känner sig och att resultatet av dessa kommer att
presenteras på nämndsammanträdet i maj.
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