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Sommonlröde
Plots och lid

Barn och utbildningsnåimnden
Sammanträdesrum Kasen, k1.08 :3 0

ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordftirande
Vivian Uddén (MP), l:e vice ordftjrande $$ 144-145, $ 146 pkt 1-3, 5 $$
148-161

Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordffirande$$ 144-145, $ 146 pkt 1-3,
s $$ 148-r6r
Camilla Olsson (C) $$ 144-145, $ 146 pkt l-3, 5 $$ 148-l6l
Claes Datrlgren (L) $$ 144-145, $ 146 pkt l-2
Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)
Å.sa Carlsson (S) $$ 144-145, $ 146 pkt 1-3, 5 $$ 143-161
Hfüan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Martin Pettersson (SD)
Majvor Abdon (UP)

Ijönslgöronde ersötlore

Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Ingela Ruthner (M) $$ 144-145, $ 146
pkt l-3,5 $$ 148-16l
Veronica Vendel (S) ersätter Ingela Ruthner (M) $ 146 pkt 4,6, ç 147
Jakob Olsson (C) ersätter Claes Dahlgren (L) $ 146 pkt 3, 5 $$ 148-161
Kjell Grönlund (MP) ersätter Vivian Uddén (MP) $ 146 pkt 4,6,5 147
Glenn Patriksson (S) ersätter Äsa Carlsson (S) $ 146 pkt 4, 6, S 147

Ersötlore

Jakob Olsson (C) $$ 144-145, $ 146

Ulses ott juslero

Robert Wendel (S)
Stadshuset 2016-ll-29

Jusleringens plols och lid

pktl-2

$$ 158-161

-Underskrifl sekrelerore

Paragrafer $$ 144-151
$$ 1s3-lss

(¿a

Pemilla Gustafsson
Underskrifl ordföronde

Cecilia Sandberg
Underskriff justeronde

Robert Wendel
BEVIS
Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget sötls upp
Ansloget fos ner
Underskilfl
Justerandes signatur

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde

Barn och utbildningsnåimnden 2016-l I -24
Bam och utbildningsftirvaltningen

2016-tt-29
20t6-12-21
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Glenn Patriksson (S) $$ 144-145, $ 146 pkt 1-3, 5 $$ 148-161
Marie-Louise Ekberg (S) $$ 144-145 $ 146 pkt l-3, $$ 148-149
Veronica Vendel (S) $$ 144-145, $ 146 pkt 1-3, 5 $$ 148-161
Kjell Grönlund (MP) $$ 144-145, $ 146 pkt l-3, 5 $$ 148-16l

övdgo

Skolchef Hans-Lennart Schylberg

Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson $ 144, $ 145 pkt 1-2, 5-8,
$$ 146-161
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafsson
Skolutvecklare Jonas Berling $ 144, 145 pkt l-2
IT-samordnare Gymnasiet Conny Holm $ 144, 145 pkt l-2
IT-utvecklare fÌirskolan Annika Bratt $ 144, 145 pkt l-2
FörstelÊirare Vuxenutbildningen Maria Resenius $ 144, 145 pkt l-2
IT-chef Britt-Inger Berntsson $ 144, 145 pkt l-2
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen $ 144, 145 pkt l-8
Studie- och yrkesvägledare Birgitta Hansson $ 145 pkt 3
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson $ 145 pkt 3
Chefsekonom Thomas Davidsson $ 145 pkt 4-6
Rektor Gunnar Axelsson $ 145 pkt 7
Lokalplanerare BUN Tony Andersson $ 146 pkt 1
Verksamhetschef ftirskola Lena-Maria Vinberg $ 146 pkt 2
Utredare BUN Arinette Jonshamre $ 146 pkt 5
Utredare BUN Ingela Haglund Hansson $ 146 pkt 1
Personalftireträdare Monica Torstensson $$ 144-145, $ 146 pkt 1-2, $$
148-149
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Sommonlröde
Plols och tid

Bam och utbildningsnåimnden

ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordforande
Vivian Uddén (MP), 1:e vice ordfürande
Magnus Jacobsson (KD),2:e vice ordftirande
Camilla Olsson (C)

Ijönslgöronde ersöflore

Ersöttore

övrigo

Utses otl Justeto

Jusleringens plots och lid

Sammanträdesrum Kasen, kl. I 6:00

Sonny Persson (S)
Robert V/endel (S)
Äsa Carlsson (S)
Hakan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Martin Pettersson (SD)
Majvor Abdon (UP)
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Ingela Ruthner (M)
Jacob Olsson (C) ersätter Claes Dahlgren (L)
Glenn Patriksson (S)
Marie-Louise Ekberg (S)
Veronica Vendel (S)
Kjell Grönlund (MP)
Skolchef Hans-Lennart Schylberg
Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafsson
Gymnasieelev $ 157
Gymnasieelevs vårdnadshavare $ 157
Robert Wendel (S)
St¿dshuset 2016-ll-24

Paragrafer $$ 152,156,
157
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bert Wendel
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och ANSIAG om iusteringens tillkönnogivonde
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Pernilla Gustafsson
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Dnr BUN 266876

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering
Sommonfottnlng
Upprop ftirrättas, justerande väljs och tid ftir justering beståims. I tur att justera
Wendel (S). Ber¿iknad tid fìir justering är tisdagen den 29 november 2016.

Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att välja Robert Wendel (S) till justerande samt
att justering äger rum tisdagen den 29 november 2016.

Justerandes signatur
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Dnr BUN 201ó100013

lnformation till nämnd 2016-11-24
1.

Justering av dagordning
Informationspunkt skolplacering i grundskolan tilläggs dagordningen som punkt
nr.8 i ärende 2 ($ 1a5).

2.

Digital arbetsmiljö fìir lärare och elever samt LEDA fär smartare våilfärd
IT-utvecklare ftirskolan Annika Bratt, IT-samordnare gynnasiet Conny Holm,
fü rstelåirare vuxenutbildningen Maria Resenius, skolutvecklare grundskolan
Jonas Berling och IT-chef Britt-Inger Bemtsson presenterar SKL:s
samverkansprojekt "LEDA ftir smartare välftird" vars syfte åir att samla
framgangsfaktorer kring lyckad digitalisering. Information ges om Uddevalla
kommuns fem framgangsfaktorer; mod, tillit, samverkan, dela och likvåirdighet.
Information låimnas även om GAFE - Google Apps For Education samt hur
arbetet med digitalisering ska fortsätta.

3.

Uppfüljning och analys av studie- och yrkesvägledning
Studie och yrkesvägledare Birgitta Hansson informerar om arbetet med studieoch yrkesvägledning fìir grundskolans, gymnasieskolans och
vuxenutbildningens elever.
Information lämnas om studie- och yrkesvägledarnas nya gemensamma
organisation och deras framtida utmaningar.
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om
vuxenutbildningens arbete.

4.

Controllerrapport och ekonomisk uppfÌiljning jan-okt
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om oktoberprognosen 2016 med
prognos per 2016-12-31.

5.

Föråindring av resursfürdelningsmodellen pedagogisk omsorg
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om förändringama i
resursfiirdelningsmodellen fÌir pedagogisk omsorg.
Davidsson låimnar även information om fÌiråindringar i strukturbidraget
grundskolan.

6.

till

Verksamhetsplan ãr 2017-2019 med budget samt styrkort - justering av
uppdrag och målnivåer
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om budgeten fÌir 2017.
Information låimnas även om kommunens befolkningsutveckling, elevpeng,
anslagsbindningsnivåer samt sökta statsbidrag. Davidsson återkommer med
uppgifter gällande hur stor del av budgeten som består utav statsbidrag.
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Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om verksamhetsplanen lor
2017-2019 samt om justeringarna av uppdrag och målnivåer i barn och
utbildningsnåimndens styrkort.

7. Kommunens aktivitetsansvar
Rektor Gunnar Axelsson informerar om a¡betet med kommunens
aktivitetsansvar.

8.

Skolplacering i grundskolan
Verksamhetschef grundskolan Peter Madsen informerar om platsbristen inom
grundskolan och grundsärskolan/trtiningsskolan.
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Dnr BUN 2016/00014

nformation - Förvaltni ngschef 2016-11 -24

1. Lokalfrågor
Utredare Ingela Haglund Hansson informerar om bam och utbildningsnåimndens
underlag till kommunens lokalfiirsörjningsplan. Information låimnas om
platsbehovet respektive antalet befintliga platser inom fiirskolan, grundskolan,
grundsåirskolan och fritidshem. Haglund Hansson informerar om åtgåirdsbehovet
infor 2017 fÌir grundskolan samt om de processer som behöver starta 2017 for att
utöka platserna 2018 och framåt.
Nämnden diskuter byggnationen av Källdalsskolan.
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om aktuella byggprojekt och
markåirenden.

2.

Barnomsorgskön
Verksamhetschef ftirskola Lena-Maria Vinberg informerar om barnomsorgskön
per l5 november. Det står 245 bam i nettokö varav 98 barn behöver plats i
december. Information lämnas även om skapade och planerade platser 2017.

3.

Avstängning ay elev på Uddevalla Gymnasieskola
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson och Rektor Cecilia Kjerstadius
informerar om elevärendet.
Elev och elevens vardnadshavare yttrar sig över ftirvaltningens fiirslag
beslut.

4.

till

Barn och utbildningsnämndens årshjul20l7
Ordfiirande Cecilia Sandberg (S) informerar om en utbildningsdag som kommer
hållas fÌir nlimndes ledamöter och ersättare i januari 2017. Nåimnden enas om
datumet 26 januari.

5. Arbetsmiljö

-

Information om nämndens uppdragatt ta fram bättre arbetsmiljöprocesser
Utredare Arinette Jonshamre informerar om nämndens uppdragatttafram bättre
arbetsmiljöprocesser ftir ftirvaltningens anställda. Information låimnas även om
barn och utbildningsftirvaltningens sjukstatistik.

6.

Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om aktuella
inspektionsåirenden.
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Dnr BUN 201ó100015

lnformation - Ordförande
1.

201 6-11-24

Information från Fyrbodal
Ingen information låimnas.
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Dnr BUN 201ó100018

Verksamhetsplan ä¡ 2017-2019 med budget àr 2017
Sommonfottning
Barn och utbildningsfiirvaltningen har tagit fram ett fÌirslag till verksamhetsplan och
budget ftir åren 2017-2019 enligt bilaga. Förslaget utgar fran aktuella ekonomiska
ftirutsättningar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-10-28 med bilagor.

Dellogonde i beslut
Magnus Jacobsson (KD), Camilla Olsson (C), Jakob Olsson (C), Fatima Ali Ismaiel
(KD) och Martin Pettersson (SD) avstar från att delta i beslutet.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna fiirvaltningens fürslag till verksamhetsplan 2017-2019 inklusive
anslagsbindningsnivåer enligt bilagor,

att uppdra åt ftirvaltningen att göra en genomlysning av den samlade administrationen
syfte att effektivisera ftir att öka stödet till chefema utan att öka kostnadema,

i

att delegera till skolchefen att fìirdela eventuellt tillkomande generella statsbidrag i
enlighet med bidragens syfte och åindamål samt

att fortsatt anvåinda den effekthemtagning som gjorts i livsmedelsupphandling ftir att
öka andelen klimatsmart mat.

Prolokollsonleckning
Magnus Jacobsson (KD), Camilla Olsson (C), Jakob Olsson (C) och Fatima Ali Ismaiel
(KD) lämnar ftiljande protokollsanteckning:
"Då vi har lagt en egen budget i KF där vi visade vilka områden som vi ville satsa på
inom BUN så väljer vi nu att avstå ifran att ta ställning till majoritetens
verksamhetsplan. Rent generellt anser vi dock att vi måste bevaka alla elevers rätt till
lika ftirutsättningar inom skolan och vi anser att man måste folja upp vad den snabba
inflyttningen av nya invånare far fÌir konsekvenser inom skolans område.
Magnus Jacobsson
Jakob Olsson

(KD)

(C)

Justerandes signatur

Camilla Olsson (C)
Fatima

C,

Ali Ismael (KD)"
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Dnr BUN 2016/00019

Förändring av resursfördelningsmodellen pedagogisk omsorg
Sommqnfqflning
För att verksamheten pedagogisk omsorg 1-5 år samt 6-12 ar ska få bättre överenstämmelse mellan utftirandeomfattning och ersättning fiireslås ett justerat resursftirdelningssystem samt fler mättillftillen under året.
Ersättning ftir egna barn i verksamheten utges då de utifran mottagna bamen, de så
kallade externa bamen, utgör minst hälften. Föråindrade regler für ersättning ftir egna
bam füreslås.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-l l-17
Yrkqnden
Magnus Jacobsson (KD), Camilla Olsson (C), Jakob Olsson (C) och Fatima
(KD): i fiirsta hand återremittera åirendet fiir remiss till berörda huvudmåin.

Ali Ismaiel

Magnus Jacobsson (KD), Camilla Olsson (C), Jakob Olsson (C) och Fatima
(KD): i andra hand avslag på ftirslaget i handlingama.

Ali Ismaiel

Martin Petterson (SD): bifall till Magnus Jacobsson (KD) m.fl. yrkande att återremittera
åirendet ftir remiss till berörda huvudmåin.
Sonny Persson (S), Majvor Abdon (UP) och Robert Wendel (S): bifall
handlingama

till fÌirslaget i

Proposilionsordning
Ordftirande ståiller proposition på Magnus Jacobsson (KD) m.fl. yrkande om återremiss
mot att avgöra åirendet idag och finner att barn och utbildningsnåimnden avgör åirendet
idag.
Ordfiirande ställer proposition på Magnus Jacobsson (KD) m.fl. yrkande om avslag på
ftirslag i handlingarna mot Sonny Persson (S) m.fl. yrkande om bifall till ftirslaget i
handlingarna och finner att barn och utbildningsnämnden bifaller Sonny Persson (S)
m.fl. yrkande.

Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att infrira nytt resursfürdelningssystem fÌir pedagogisk omsorg enligt
tirendebeskrivningen vilket innebär fyra ersättningsnivåer beroende på placeringsgrund
och vistelsetider
(en gang per månad ftirutom juli) inftirs für pedagogisk omsorg
oavsett barnens ålder d?ir juli manads ersättning baseras på uppgiftema vid juni månads

att 1l mättillfüllen
mätning
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att ersättningen für egna barn beråiknas utifran de extema bamens schema och att
matchning sker barn fiir barn dåir de externa barnens schemalagda vistelsetider ligger till
grund fiir ersättningen fÌir egna barn i fallande antal timmar. Om de extema barnen åir
fler Êin de egna sker avräkningen gentemot de extema barnen med flest timmar.
att beråikning av vardnadshavarnas egna barn och mottagna externa bam ska ske både
på huvudmannanivå och på dagbarnvardarnivå
att beslutet träder ikraft 2017-02-01
Reservolion
Magnus Jacobsson (KD), Camilla Olsson (C) Jakob Olsson (C) och Fatima Ali Ismaiel
(KD) reserverar sig mot beslutet till ftirman ftir eget yrkande med ffiljande motivering:
"Då vi anser att huvudmännen skall beredas möjlighet att se fürslaget i ftirväg samt
komma in med synpunkter på det nya regelverket innan vi klubbar dem i nämnden så
anser vi att denna typ av stora och övergripande föråindringar skall beredas genom att
huvudmåinnen fär möjlighet att inkomma med yttrande innan nåimnden fattar beslut om
ärendet.

Magnus Jacobsson (KD)

Camilla Olsson (C)

Jakob Olsson (C)

Justerandes

signat
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Ali Ismael (KD)"
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Dnr BUN 2016/00731

Förändring av strukturbidrag grundskola
Sommonfotlning
Grundskolans såirskilt riktade resurser genom strukturbidraget behöver justeras.
Strukturbidraget är en såirskilt riktad ersättning enligt ett sociokulturellt index som
beråiknas utifran underlag fran SCB. Det ökade antalet nyetablerade elever har påverkat
den generella nivan från ca 0,44 till0,59. Föråindringen ger en stor effekt på systemets
resursfìirdelning varfìir nivåerna behöver ffirändras.

Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tjänsteskrivelse 2016-l l-07
Yrkonden
Magnus Jacobsson (KD): bifall

till fürslaget i handlingama

Dellogonde i beslut
Martin Pettersson (SD) avstår från att delta i beslutet.
Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att fürändra grundskolans strukturbidragssystem gällande indexnivåer i enlighet med
ftirvaltningens tj 2insteskrivelse samt
att utreda grundskolans strukturbidragssystem
behov som strukturunderlaget indikera¡.

till budgetåret 2018 utifran det ökande

Protokollsqnleckning
Martin Pettersson (SD) lämnar ftilj ande protokollsanteckning

"Vi Sverigedemokrater vill

:

ha en skola d¿ir alla elever fär lika fürutsättning oberoende

var i vår kommun man växer upp samt oberoende härkomst.

Av den anledningen avstår att vi från att delta i handläggning av på hur sätt de
ekonomiska resursema skall snedfürdelas.

Av denna anledning yrkar vi:
att givet framftird anledning avstå beslut

Martin Pettersson (SD)"
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Dnr BUN 2016/00025

Revidering av nämndens styrkort samt förslag till målnivåer
och definitioner av mått i kommunfullmäktiges styrkort
Sommqnfqttning
2015-04-23 $ 56 fattade bam och utbildningsnåimnden beslut om fastställande av
styrkort fiir perioden20l5-2018, innehållande 12 strategier, 31 uppdrag samt 25 mått.

Enligt nåimndens arshjul ska styrkortet årligen ses över i samband med arbetet med
kommande verksamhetsplan med budget.
Enligt kommunfullmåiktiges beslut 2015-09-09 $ 209 ska barn och utbildningsnåimnden
komplettera styrkortet med tidplaner ftir uppdrag samt målsättningar lor nämndens mått
i samband med verksamhetsplansarbetet hösten 2016. Barn och utbildningsnämnden ska
enligt beslutet också i sin fortsatta styrkortsprocess komplettera styrkortet med
tillgåinglighet samt hitta områden für samordning med öwiga fìirvaltingar vad gäller de
prioriterade områdena.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjåinsteskrivelse 20I6-I I-09
Bilaga 1 - ftirslag till målnivåer i nämndens styrkort
Bilaga 2 - ftirslag till avrapportering och komplettering av uppdrag i nåimndens styrkort
Protokollsutdrag KF 2015100400 $ 209 Nåimndernas fastställande av styrkort fttr 201520 1 8, med tjänsteskrivelse

Barn och utbildningsntimndens styrkort 201 5 -2018

Deltogonde i beslul
Magnus Jacobsson (KD), Camilla Olsson (C), Jakob Olsson (C), Fatima Ali Ismaiel
(I(D) och Martin Pettersson (SD) avstår fran att delta i beslutet.
Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att godkänna fiirslag till målnivåer i nämndens styrkort enligt ftirvaltningens ftirslag
bilaga I
att godktinna avrapportering samt komplettering av uppdrag i nämndens styrkort enligt
ft rvaltningens ftirslag bilaga 2
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Utbildningsdepartementets rem¡ss - Samordning, ansvar och
kommunikation - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för
elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)
Sqmmonfottning
Regeringen ha¡ skickad rubricerad utredning på remiss

till bl.a. Uddevalla kommun.

Utredningens utgångspunkt åir att måluppfyllelsen fiir elever med dövhet,
hörselnedsättning och grav sprfüstörning ska öka, liksom deras möjlighet att våilja
skola. Av den anledningen behöver alla kommuner kunna erbjuda tillräckliga
anpassningar och personal med specifik kompetens. Detta kan vara en utmaning nåir det
bara finns enstakaeller ett fätal elever med liknande behov i en kommun. För att elever
med dövhet, hörselnedsättning eller grav sprfüstörning ska kunna ñ sin råitt till
utbildning tillgodosedd på lika villkor som andra behöver skolhuvudmålnnen ha kunskap
om funktionsnedsåittningarnas pedagogiska konsekvenser och hur kommunikationen ska
se ut für att elevema ska nå så langt som möjligt i sitt l¿irande. Nåir det gäller dessa så
kallade promillegrupper, det vill säga elevgrupper med en fimktionsnedsättning som
fürekommer mer såillan än hos en elev av hundra, behövs regionalt samarbete och ett
mer aktivt stöd fran staten. Av den anledningen har utredningen fätt i uppdrag att bland
annat ftireslå hur Specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM:s, stöd till
skolhuvudmåin kan utvecklas kring elever med dövhet, hörselnedsättning eller grav
språkstöming.

Beslulsundeilog
Barn och utbildnings tj tinsteskrivel

se

2 0 1 6-

I

0-04

Utbildningsdepartementets remiss

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att svara på Utbildningsdepartementets remiss med fiirvaltningens tjåinsteskrivelse
2016-10-04 samt

att paragtafen ftirklaras omedelbart justerad
Vid protokollet

1.*'."LLt-^

\r5

Þ,

_s

o--1

Pernilla Gustafsson
F

Cecilia Sandberg
Ordftirande

Wendel (S)
Justerande

Justerandes sis

Utdragsbestyrkande

5

Q'-t

f

Prolokoll
Born och ulbildningsnömnden

20t6-tt-24

%

Dnr BUN 2016/00730

s 153

Avgiftsfri grundskola
Sommonfqttning
Bam och utbildningsnåimnden har i sitt styrkort gett uppdrag att grundskolan ska vara
avgiftsfri. Verksamheten har uta¡betat ett ftirslag till riktlinjer fìir avgiftsfri grundskola
som ftirvaltningen fÌireslar att nåimnden antar.
Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse

20 I 6-

11

-07

Beslul
Bam och utbildningsnåimnden beslutar

att fastställa riktlinjer ftir avgiftsfri grundskola enligt ftirvaltningens fÌirslag samt
att de gäller fr.o.m. 2017-01-01

Justerandes signatur

ct uf

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

ao

Born och utbildningsnömnden

20t6-rt-24

%

Dnr BUN 2016/00732

s r54

Ombyggnad av lokaler för grundskolan
Sommonfottning
Grundskolans elevantal ökar snabbt. Förvaltningen bedömer att flera skolor inte kan ta
emot tillräckligt antal elever kommande läsar om inte vissa anpassningar av lokalerna
görs. Förvaltningen vill ha nåimndens uppdrag att gävidare med ftirslagen i
tjåinsteskrivelsen.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjåinsteskrivelse

20 I 6-

11

-07

Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

kultur och fritidsnämnden gällande bibliotek och
samlingssal i Ljungskileskolan,

att

säga upp hyresavtalet med

att hos kommunstyrelsen hemställaatt fä starta projektering av ombyggnad av
Norgårdenskolan enligt ftirslag i tjåinsteskrivelsen (objektet finns med i
investeringsplanen),

att hos kommunstyrelsen hemställa att fä starta projektering av ombyggnad av
Ljungskileskolan enligt fürslag i tjänsteskrivelsen trots att denna inte redovisats

i

investeringsplanen,

att hos kommunstyrelsen hemställa att fä starta projektering av ombyggnad av
Dalabergsskolan enligt frirslag i tjrinsteskrivelsen trots att denna inte redovisats
investeringsplanen samt

att projektering av samtliga objekt beställs hos samhällsbyggnadsfìirvaltningen
parallellt med beslutsprocessen

Justerandes

sls .r
N-\

Utdragsbestyrkande

i

Protokoll
Born och utbildningsnömnden

QO

2016-rt-24

%

Dnr BUN 2016/00220

s 155
Loka lförsörj

n in

gs pla

n

201

6-2026

Sommonfotlning
Uddevalla kommun arbetar fram underlag ftir den langsiktiga lokalforsörjningen i en
fÌirvaltningsövergripande lokalftirsörjningsgrupp. Varje ftirvaltning redovisar i gruppen
sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras fiir
kommunstyrelsen i en lokalftirsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande
budgetdialogen och utgör grunden für investeringsplaneringen.
Som bilaga

till tjåinsteskrivelsen llimnas ftirvaltningens underlag till

lokalftirsörj ningsplanen.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tjåinsteskrivelse

20 1 6-

11

-07

Beslul
Bam och utbildningsnåimnden beslutar

att som nämndens underlag till lokalftirsörjningsplanen lämna fÌirvaltningens fürslag
enligt bilaga till

tj

tinsteskrivelsen

Prolokollsqnteckning
Magnus Jacobsson (KD), Camilla Olsson (C), Jakob Olsson (C) och Fatima Ali Ismaiel
(KD) lämnar ftiljande protokollsanteckning:
en tid dåir vi hyr på oss allt mer tillfÌilliga lokaler åir det vår uppfattning inom BUNAlliansen att man måste göra en genomlysning av vad som åir bäst: Hyra, leasa eller äga
fastigheten. Som det åir nu finns det risk att vi hyr på oss dyra anläggningar istället fiir
att vi äger ex moduler som kan användas över tid samt avyttras när dom inte längre

"I

behövs inom vår verksamhet.
Magnus Jacobsson (KD)

Camilla Olsson (C)

Jakob Olsson (C)

Justerandes

sig

Fatima

r\

t

tJ*J

Ali Ismael (KD)"

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

a0

Born och ulbildningsnömnden

2016-ll-24

%

Omedelbar iusterins

s 15ó

Dnr BUN 2016100259

Samhällsbyggnadsnämndens rem¡ss: Detaliplan; Tiöstelsröd
1:14
Sommonfqtlning
arn och utbildningsnåimnden har getts möjlighet att ltimna synpunkter på fÌirslag till
detaljplan ftir Tjöstelsrö d l:14, Ljungskile (fd vårdcentral). Planområdet är beläget
omedelban ö$er om Arendalsvägen och söder om Pilvägen i Ljungskile, planområdets
areal uppgår till ca 2700 m2. Detaljplanen strider ej mot Ljungskile översiktsplan
antagen 2007 ochftiljer Plan- och bygglagen (2010:900) åindrad t.o.m. SFS 2015:235
och tillåimpar utökat planftirfarande. Avsikten åir att pröva områdets låimplighet fÌir

uppfìirande av boståider i flerbostadshus.

Beslulsundedog
Bam och utbildnings tjtinsteskrivelse 20I6-I I-08.
Besluf

Bam och utbildningsnåimnden beslutar

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan fÌir Tiöstelsröd
l:14, Ljungskile översåinda ftirvaltningens tjåinsteskrivelse daterad 2016-11-08 samt
att paragrafen fìirklaras omedelbart justerad

Vid protokollet

Pemilla Gustafsson
F

örvaltnings sekreterare

Cecilia Sandberg (S)
OrdfÌirande

Wendel (S)
Justerande

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Barn och utbildningsnämnden

2016-11-24

§ 157

Dnr BUN 2016/00745

Avstängning av elev på Uddevalla Gymnasieskola

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Q9

Born och ulbildningsnömnden

2016-tr-24

%

Dnr BUN 2016/00406

s 158

Stängning av skolenhet vid Eriksberg, Bokenäs
Sqmmonfqttning
Barn och utbildningsnÈimnden har vid sitt möte 2016-06-19 beslutat att starta
skolenheten Eriksberg, Bokenäs p.g.a.ökad elevtillströmning med anledning av
Migrationsverkets asylboende i området.
På grund av attboendet nu stlings saknas elevunderlag fiir fortsatt drift av skolan och
ftirvaltningen ftireslår dåirfiir att skolan ståings i samband med att boendet upphör.
Tidpunkten ft)r detta åir senast den 30 november.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse

20 1 6- I 0-3

1

Beslul
Bam och utbildningsnåimnden beslutar

att verksamheten vid Eriksbergsskolan upphör i samband med stängningen av
Migrationsverkets boende, dock senast 30 november 2016.

Justerandes signatur

ct ul

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

ç0

Born och utbildningsnömnden

2016-ll-24

%
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Dnr BUN 2016/00002

Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar 2016-11-24
Sommqnfqttning
Genom ftrteckning dat.2016-11-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnåimndens vägnar.

Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tjåinsteskrivelse 2016-l l-14
Beslul
Bam och utbildningsnåimnden beslutar

att anmälningsåirenden enligt ovan läggs till handlingama

Justerandessignatur

C> q^-J

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

çç

Born och ulbildningsnömnden

20t6-tt-24

%

Dnr BUN 2016/0003ó

s ró0

Anmälan till huvudman enligt 6 kap f 0 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt2016-11-24
Sommonfottning
Bam och utbildningsnåimnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 $ 96 att å
nämndens vägnar motta anmälningar från fìirskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta fÌir kränkande behandling.
Genom ftirteckning dat.2016-ll-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnåimndens vägnar.

Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tjänsteskrivelse 20I6-I I-14
Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att anmälningsåirenden enligt ovan läggs till handlingama

Justerandes signatur

c1 AJ

Utdragsbestyrkande

f

Prolokoll
Born och ulbildningsnömnden

2016-tl-24

%

Dnr BUN 266962

s 16r
övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.

Justerandes signatur

C/" 0^)

Utdragsbestyrkande

