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Sommqntröde
Plols och tid

Barn och utbildningsnämnden
Sammanträdesrum Bäve, torsdagen den22 mars 2018 kI.08:30-16:40

ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordftirande
Vivian Uddön (MP), 1:e vice ordftirande $$ 33-35, $$ 37-48
Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordftirande
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C)
Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)
Åsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Martin Pettersson (SD)
Majvor Abdon (UP)

Tjönslgöronde ersöttore

Gerd Andersson (L) ersätter Claes Dahlgren (L)
Kjell Grönlund (MP) ersätter Vivian Udd6n (MP) $ 36, $ 49

Ersötlore

Fatima Ali Ismaiel (KD) $ 33, $ 34 pkt 1-+
Marie-Louise Ekberg (S)
Veronica Vendel (S)
Kjell Grönlund (MP)

övrigo

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

Ulses ott justero
Jusleringens plots och tid

Camilla Olsson (c)
20 8 -03 -26

Underskrift sekreterore

h !b

(/{

Paragrafer

$$ 33-49

L-1

Underskrifl ordföronde

Underskritl justeronde

Camilla Olsson
BEVIS

Sommonlröde
Förvoros hos
Ansloget sötls upp

Anslogel tos ner

och ANSIAG om jusleringens tillkönnogivonde

Barn och utbildningsnämnden 20 I 8 -03 -22
Bam och utbildningsftirvaltningen
2018-03-26
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Underskrift

Pernilla Gustafsson
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Verksamhetschef ft)rskola Lena-Maria Vinberg $ 33, $ 34 pkt l-2
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen $ 34 pkt 3
Biträdande verksamhetschef grundskola Fredrik Ternander $ 34 pkt 2-3
Biträdande verksamhetschef grundskola Lisa Thörn $ 34 pkt 3
Controller BUN Thomas Davidsson $ 34 pkt 4, 8
Utredare BUN Ingela Haglund Hansson $ 33, $ 34 pkt I-4, 6, $ 35 pkt l,
$$ 36-3e
Lokalplanerare BUN Tony Andersson $ 34 pkt 3$ 35 pkt 1
Projektledare samhällsbyggnad Stefan Olsson $ 34 pkt 3
Ledamöter och ersättare i samhällsbyggnadsnämnden med berörda
tjänstemåin $ 35 pkt 1
Enhetschef samhällsbyggnad Sten-Anders Olsson $ 35 pkt I
EnhetschefLars-Göran Johansson $ 35 pkt I
Förtroendevald revision Inger Gillberg-Carlsson
Förtroendevald revision Lena Henriksson
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Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering

Sqmmonfqttning
Upprop ftirrättas, justerande väljs och tid ftir justering bestäms. I tur att justera är
Camilla Olsson (C). Beräknad tid ftir justering är måndagen den 26 mars 2018.
Beslul
Barn och utbildningsnämndens beslutar

att välja Camilla Olsson (C) till justerande samt
att justering äger rum måndagen den 26 marc20l8
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Dnr BUN 2018/00013

lnformation till nämnd 2018-03-22
1.

Justering av dagordning
Ordförande informerar att informationspunkten Organisation Västerskolan läggs
till dagordningen som punkt 3 i åirende 2 samt att det har gått ut en tilläggskallelse

2.

till

dagens sammanträde med tre ärenden.

Barnomsorgskön
Verksamhetschef Förskola Lena-Maria Vinberg informerar om aktuell barnomsorgskö. I nettokön tir det I25 bam som önskar plats under våren och297
barn som önskar plats till hösten. Det finns platser kvar på Linets ftirskola och
på Rosenhälls forskola.

Vinberg lämnar vidare information om dagbarnvårdarverksamheten i Lane-Ryr
och om Lane-Ryrs ftirskola samt om platskapaciteten i områdena Bokenäs,
Rotviksbro samt Ljungskile och Forshälla.
Vinberg lämnar även information om planerade tillkommande platser:
Herrestads ftirskola kan ta emot fler barn i april, Förskolan Hagvidsons
Frideborg planerar att utöka sin verksamhet.

3.

Organisation Västerskolan
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen och bitradande verksamhetschef
grundskola Lisa Thörn informerar om tjänsteskrivelsen till ärendet "Organisering Västerskolan" inftir höstterminen 2018. Förvaltningens ftirslag behandlar
ändrad årskursindelning på enheten Västerskolan 4-7 lor att bättre kunna leva
upp till närhetsprincipen vid ett ökat elevantal.
Madsen informerar att ftirslaget är samverkat med facket som inte har något att
erinra i frågan.
Projektledare Samhällsbyggand Stefan Olsson redogör ft)r konstruktionen av
byggnaden Vita huset (ftirhyrd modul) vid Västerskolan.

Bam och utbildningsnämnden diskuterar kompletterande idrottshall, profilskolor
samt rektors respektive huvudmannens ansvar gällande en skolas profilinriktning.
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4.

Planeringsprocessen
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg och controller Thomas Davidsson
informerar om budgetdialogen 2018. Information lämnas om det ekonomiska resultatet samt prognosen för 2018 som är -I9 mkr. Information lämnas även om
de ekonomiska förutsättningama 201 8-2021, om befolkningsprognosen 20 1 92026 sarrft om en jämforelse av elevernas resultat 2014-2017.
Schylberg informerar vidare om barn och utbildningsnåimndens viktigaste utmaningar, om kommunbidrag 2019-2021, om de åtgärder och effektiviseringar som
nämnd och ftirvaltning diskuterar samt om nämndens investeringsbehov.

5.

Ekonomisk uppftiljning jan-feb
Controller Thomas Davidsson informerar om februariprognosen 2018.
Information lämnas om det ekonomiska utfallet och prognosen fiir 2018. Information ltimnas om volymjämförelser ftir februari 2014-2018, lönekostnadsutveckling under januari-februari2}l5-z}l8 samt om satsningarna i budgeten.

6.

Inriktningsbeslut grundsärskola
Utredare Ingela Haglund Hansson informerar om utredningen infrr inriktningsbeslut grundsärskola. Information lämnas om bakgrunden till utredningen, hur
grundsåirskolan är organiserad idag samt utredningens ftirslag till beslut.
Haglund Hansson informerar vidare om fiirslagets effekter och konsekvenser ftir
bemanning och ledning samt för elever och vårdnadshavare och hur de kan
uppfatta ftirslaget. Exempel på hur andra kommuner organiserar särskola ges
också.

7.

Information om GDPR
Informationspunkten lyfts ut ur dagens sammanträde på grund av tidsbrist

8. Förstärktföräldrastöd
Informationspunkten lyfts ut ur dagens sammanträde på grund av tidsbrist.
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Dnr BUN 2018/OOO14

lnformation - Förvaltningschef 2018-03-22

1.

Lokalfrågor
Ordftirande hälsar samhällsbyggnadsnämnden med tjänstemän välkomna
gemensam information om byggnationen av Källdalsskolan. Enhetschef

till

en

Samhällsbyggnadsftirvaltningen Sten-Anders Olsson informerar om byggnaden och om starten av byggnationen. Information lämnas vidare om varftir bygget stannade av. Arbetet med kompletterande pålning har kommit igång under
dagen. Information lämnas om hur man säkerställer att ytterligare kom-

plikationer inte tillkommer.
Olsson informerar att ftirdigställandet av skolan förskjuts till våren 2020 och att
det pågår ett arbete ftir att fa fram ett nytt inflyttningsdatum.
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om ett fysiskt arbetsmiljöproblem
på Hovhultskolan och hur detta ska åtgardas.

Andersson redogör även ftir ärendet "Om- och tillbyggnad Skansens ftirskola tre
avdelningar"

2.

Barn och utbildningsnämndens årshjul2018
lngen information lämnas.

3.

Arbetsmiljö
Ingen information lämnas

4.

Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar att det inte har inkommit
några nya inspektionsärenden sedan ft)regående nämndsammanträde.
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Dnr BUN 2018/00015

lnformation - Ordförande
1.

201 8-03-22

Information från Fyrbodal
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar från möte med Fyrbodals
ftirvaltningschefer.

2.

Information om utvecklingsprojekt
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om utveklingsprojekten;
Skolanalys med SKL, Samverkan ftir bästa skola med Skolverket och LoopMe
med Me Analytics och Chalmers.
Utredare Anna Hurtig informerar om SKLs arbete samt dess besök med återftiring gällande utveklingsprojektet Skolanalys. Mer information lämnas under
nästa nämndsammanträde.
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Medborgarförslag från Rand Audh om studenten 2018
Sommonfotlning
Förslaget handlar om att flytta datum for studentfirandet i Uddevalla kommun frän7:e
15:e juni 2018. Motivet är att den muslimska fastan pågår vid det tidigare
datumet men åir avslutad vid det senare. Förslagsställaren beskriver hur den kommande
studenten har motiverat hens studier på gymnasiet och menar att det skulle bli en bättre
upplevelse av studentens festligheter ftjr hen och andra i samma situation om den ligger
efter fastan.

juni till

Beslutsunderlog
B arn och utbildningsftirvaltningens tj iinsteskrivelse 20 | 8 -02- I 4
Medborgarftirslag från Rand Audh om studenten 2018
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag2}lT-l l-08 $ 308 Medborgarftirslag från Rand
Audh om studenten 2018

Yrkonden
Martin Pettersson (SD), Håkan Hansson (V) och Majvor Abdon (MP): Bifall till förslaget i handlingarna.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att inte bifalla medborgarft)rslaget om att flytta studenten
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lnriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra
Götaland 2018-2022
Sommonfottning
Fyrbodals direktion har den 30 november 2017 beslutat att rekommendera medlemskommunerna att anta förslaget till inriktningsdokument ftir ungdomsmottagningar i
Västra Götaland 2018

-

2022.

Inriktningsdokumentet ligger till grund ftir avtalen om ungdomsmottagning mellan regionen och respektive kommun. Inriktningsdokumentet beskriver vad en ungdomsmottagning är, vilka åtaganden de har samt önskvärd inriktning ftir framtiden.

I det reviderade inriktningsdokumentet framgår att riktlinjen frir ekonomisk ftirdelningsprincip gällande region- och kommunersättning i de lokala samverkansavtalen om
ungdomsmottagningar kan vara 75125 men att varje avtalspart är suverän och kan genom ftlrhandling komma överens om lämplig ftirdelning efter lokal anpassning.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse 20 1 8 -02- 1 9
Inriktningsdokument ftir ungdomsmottagningar i Västra Götaland 201 8-2022
Inriktningsdokument ftr ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022-Följebrev
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att avslå fordelningsprincipen 75125 då den inte är ftirenligt med de lokala ftirutsättningarna i Uddevalla samt
att i övrigt godkänna Inriktningsdokument for ungdomsmottagningar i Västra Götaland
2018-2022

Prolokollsonleckning
Barn och utbildningsnämnden lämnar ftiljande gemensamma protokollsanteckning:
stora tunga frågor som t.ex.
hedersvåld, könsstympning, ungdomsaborter, suicidprevention vi önskar därför att
framtida dokument blir bättre på att exemplifiera denna typ av svåra frågor även i de
framtida texterna.

Vi upplever att det är en brist att materialet inte talar om
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Förlängning av samverkansavtal för ungdomsmottagning
mellan Uddevalla kommun och norra hälso- och
sjukvårdsnäm nden för 2018
Sommonfollning
lnriktningsdokument ftir ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022 har varit
uppe i Samrådsorganet i Västra Götaland (SRO) samt i Kommunalft)rbundet i Fyrbodals
direktion, där det antagits. I väntan pä xt samtliga kommuner ställer sig bakom inriktningsdokumentet ftireslår norra hälso- och sjukvårdsnämnden att gällande samverkansavtal mellan kommunen och norra hälso- och sjukvårdsnämnden ftirlängs under
201 8.

Beslulsunderlog
B arn och utbildningsftirvaltningens tj änste skrivel se 20 | 8 -02 -22
Protokoll från Norra Hälso- och sjukvardsnämnden gällande ftirlängning av samverkansavtal ungdomsmottagnin g, 2017 -12-73
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna ftir sin del förlängning av samverkansavtal med norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende ungdomsmottagning ftir 2018 samt
att utse ordftirande i barn och utbildningsnämnden att tillsammans med ordlorande i
socialnämnden underteckna avtalet ftir Uddevalla kommuns räkning.

Prolokollsonteckning
Barn och utbildningsnämnden låimnar ftiljande gemensamma protokollsanteckning:
Vi upplever att det är en brist att materialet inte talar om stora tunga frågor som t.ex.
hedersvåld, könsstympning, ungdomsaborter, suicidprevention vi önskar därftir att
framtida dokument blir bättre pä att exemplifiera denna typ av svåra frågor även i de
framtida textema.
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Sommonfollning
2010 gjordes en utredning kring särskolan i Uddevalla kommun. Den utmynnade i förslaget att inrätta en central stödfunktion/sakkunnig kring särskolefrågor som också
skulle ansvara för beslut om mottagande i särskolan. Denna funktion inrättades inte ftirriin efter ytterligare en utredning gjorts under 201312014. Den utredningen lämnade
därutöver ftirslag inom följande områden:
Mottagande i grundsåirskolan och gymnasiesärskolan
Önska skola - placering vid skolenhet
Korttidstillsyn för skolungdomar över l2 år enligt LSS
Organisation
Resursftjrdelning

I vissa fall ledde ftirslagen till ftirändringar, i andra inte.
Under de senaste åren har utvecklingen inom grundsåirskolan lett till beslut om verksamheten som påverkat såväl skolenheters lokalisering och ledning som särskolans ekonomi. Förvaltningen har diskuterat utvecklingen och lorvaltning har kunnat konstatera
att verksamheten behöver ses över igen i en samlad bedömning som tar hänsyn till
elevers och ftiräldrars önskemål och krav, ftirutsättningama ftir bemanning med legitimerad personal, lokalmässiga aspekter och verksamhetens finansiering och ekonomi.
Förvaltningschefen har därftir låtit utreda frågan och utredaren, Ingela Haglund
Hansson, har lämnat en rapport. Mot bakgrund av rapporten ftlreslår förvaltningen att
nämnden ger i uppdrag att närmare utreda frågan med inriktning mot att sammanft)ra all
grundsärskoleverksamhet en samlad verksamhet i anslutning till en grundskola. Denna
inriktning ska ligga till grund ftir den fortsatta lokalplaneringen.

Beslulsunderlog
Utredning om grundsärskolans organisation,

20 I 8-0 I - 1 5

Förvaltningens tj änsteskrivelse 20I I -02-22

Yrkonden
Sonny Persson (S), Vivian Udddn (MP) och Majvor Abdon (UP): Bifall
handlingarna
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Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar
att ge ftirvaltningen i uppdrag nåirmare utreda en samlad organisering av grundsiirskolan
och i samband diirmed ftira dialog med brukarna samt

att denna inriktning ska ligga till grund ftir den fortsatta lokalplaneringen i förvaltningen
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Skolgång för asylsökande ungdomar
Sommonfotlning
I samband med det ökade antalet asylsökande 201512016 har otydlighet om asylsökandes rätt till utbildning i gymnasieskolan uppmåirksammats. För elevgruppen gäller
det i ftirsta hand hur rätten till utbildning på introduktionsprogram ska hanteras. En
lagändring (prop 20 1 6 12017 :1 90) gäller från 1 november 201 7 som tydliggör rätten att
fullftilja en påbörjad utbildning efter 18 års ålder. Lagändringen omfattar dock enbart
introduktionsprogram men allt fler asylsökande elever blir behöriga till nationellt program och fiir att ge möjlighet till det krävs kommunala beslut.
Studievägledarna i Fyrbodal har också uppmärksammat att de ungdomar som fyller 20
år innan de påbörjat ett nationellt program riskerar att hamna utanftjr utbildning helt och
hållet. De avslutas i gymnasieskolan eftersom introduktionsprogrammen normalt
avslutas när eleven uppnått den åldem men det finns ingen utbildning som kan ta vid
eftersom studier vid komvux ftirutsätter att eleven har fått uppehållstillstånd.

Beslulsunderlog
Förvaltningens tj änsteskrivelse 20 | 8-02-23
Skrivelse från studie- och yrkesvägledarna i Fyrbodal

Yrkonden
Magnus Jacobsson (KD): Bifall

till ftirslaget i handingarna

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att hemställa till kommunfullmäktige att besluta om asylsökande elevers skolgång i
enlighet med ftirvaltningens tjänsteskrivelse.

Justerandes

signatur

*+

H

Utdragsbestyrkande

f
%

S

Prolokoll
Born och utbildningsnömnden

ffi:

2018-03-22

42

Dnr BUN 2017/00863

Översyn av skolskjutsbestämmetser samt handläggning av
skolskjutsfrågor - Delrapport av uppdrag samt hemställan till
Kommunstyrelsen
Sommqnfotlning
Förvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn av skolskjutsbestämmelserna samt
skolskjutsverksamheten. Redovisning av uppdraget liimnas här.

I översynen har framftir allt två delar framkommit, nämligen att barn och utbildningsnämndens skolskjutsbestämmelser behöver justeras samt att en fordjupad utredning bör
ske på kommunövergripande nivå varflor barn och utbildningsnåimnden ftireslås hemställa till Kommunstyrelsen att initiera en utredning om hur ansvaret ftir samhällsbetalda
resor ska vara organiserad i kommunen i syfte att uppnå en effektiv verksamhet både
vad gäller service och resurser.

Beslulsunderlog
Barn och utbildningsft)rvaltningens tjåinsteskrivelse 2018-02-16
Barn och utbildningsnämndens beslut 2017-ll-23 5 137
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ge ftirvaltningen i uppdrag att göra en översyn av befintliga skolskjutsbestämmelser
och ftlreslå justeringar senast 2018-05-01 samt
att hemställa till Kommunstyrelsen att initiera en utredning om hur ansvaret ftir samhällsbetalda resor ska vara organiserad i kommunen i syfte att uppnå en effektiv verksamhet både vad gäller service och resurser
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Om- och tillbyggnad Skansens förskola tre avdelningar
Sommonfotlning
Skansens ftirskola har nyligen kompletterats med två avdelningar i en ny modulbyggnad. Förskolan har under ett par års tid tillftilligt använt särskolans tidigare lokaler
under kortare perioder i awaktan på en ombyggnad. En om- och tillbyggnad av ftirskolan inkluderande särskoledelen finns med i lokalforsörjningsplan och investeringsplan.

I investeringsplanen finns tillbyggnaden med ett belopp om 10 mnkr. Förstudien innebär en om- och tillbyggnad där den sammanlagda kostnadenär 26 mnkr. Kostnadsökningen beror på att ft)rslaget omfattar kostnader ftir om- och tillbyggnad samt markarbeten och renovering av befintlig byggnad (bl.a. VA-system) som görs i samband med
projektet men som inte fanns med i ursprungskalkylen. Ätgtirderna ftireslås av fastighetsägaren i samband om- och tillbyggnaden.
Projektet ger en utökning med två ordinarie avdelningar och en avdelning ftir "nattis".
Förvaltningen gör bedömningen den samlade insatsen ftir renovering, om- och tillbyggnad är motiverbar och lämplig.

Beslulsunderlog
Förvaltningens tj änsteskrivelse 20 I 8-03 -07 med bilagor
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att hemställa till kommunstyrelsen att fa starta projektering av om- och tillbyggnad av
Skansens ftirskola i enlighet med genomftird ftirstudie.
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Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar 2018-03-22
Sommonfotlning
Genom ftirteckning dat. 2018-03-09 anmäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildningsftirvaltningens

tj

änsteskrivelse 20 I 8 -03 -09

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 kränkt2018-03-22
Sqmmonfqllning
Barn och utbildningsnämnden 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 fiir kränkande behandling.
Genom ftirteckning dat.2018-03-09 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Barn och utbildningsforvaltningens

tj

änsteskrivelse 20 1 8 -03 -09

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlin gama

Prolokollsonleckning
Barn och utbildningsnämnden diskuterar formerna ft)r anmälan till huvudman enligt 6
kap 10 $ Skollagen gällande barn och elever som känner sig kränkta.
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Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls.
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Dnr BUN 2018/OOO17

Budgetdialog 2018
Sqmmonfotlning
2017 ärs resultat samt planeringsfrirutsättningarna for 2019-2021 kommer att behandlas
vid budgetdialogen den 3 april. Kommunledningskontoret har tagit fram planeringsftirutsättningarna efter politiska riktlinjer. Förvaltningen har utarbetat ftirslag till
underlag

till budgetdialogen

Beslulsunderlog
Barn och utbildningsftrvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-27med bilagor.
Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att godkänna ftirvaltningens underlag för den fortsatta budgetdialogen

Dellogonde ibeslul
Majvor Abdon (UP), Magnus Jacobsson (KD), Camilla Olsson (C), Ingela Ruthner (M)
och Martin Pettersson (SD) deltar inte i beslutet.
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Organ iseri ng Västerskolan
Sommonfottning

Platsbristen på grundskolan i de centrala delarna skolområdet ftiranleder ett behov av en
annan organisering än den nuvarande på Väster. Detta står klart efter senaste genomgången av lokalsituationen i grundskolan. Förslaget till ny organisering innebär en stegvis övergång till en skola, omfattande skolåren 6-9 itvä skolenheter (6-718-9).
Redan inftir läsåret 15116 medftirde platsbristen på Sandersdal och Unneröd att deras
sexor bereddes plats i moduler på Väster.
Detta har visat sig otillräckligt och då andra gångbara alternativ saknas till att klara
skolplaceringarna på Väster hösten - I 8 och hösten- 19 föreslås ftljande;

.
.

Ingen ny årskurs 4 antas på Väster från och med läsåret 18/19.
Från läsåret 19120 omfattar Västerskolan årskurserna 6-9.

Detta innebär en möjlighet och kapacitet att ta emot sexorna från Unneröd och
Sandersdal, vilket saknas på andra skolor.

Beslulsunderlog
Barn och utbildningsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2018-03 -l 4
ABC ftir riskbedömning inftir ändring i verksamheten - Organisering västerskolan
Yrkonden
Martin Pettersson (SD): Avslag på ftirslaget i handlingarna
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Gerd Andersson (L) och Camilla Olsson
(C): Åtenemiss med motivering att de önskar svar på om Walkersborgshallen går att
använda som kompletterande i idrottshall.
Håkan Hansson (V) och Erdin Pirqe (V): Bifall

till

ftirslaget i handlingarna

Sonny Persson (S) lämnar ftiljande tindringsyrkande ftir ledamöterna i S, MP och UP:
att pausa antagningen av elever till musikklass åk 4 inftir läsåret 201812019

att antagning till musikklass åk 4 återupptas snarast
att antagning ska ske till musikklass åk 5 läsåret201912020
att utarbeta en ny arbetsorganisation inftir läsåret201912020 och därmed använda
lokalerna annorlunda ftir att skapa ft)rutsättningar att ta emot fler elever
att forvaltningen minst en gång per kvartal återkommer till nämnden med rapport om
hur arbetet med ovanstående fortgår
Majvor Abdon (UP) och Vivian Uddön (MP): Bifall
yrkande.
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Forls S 48
Proposilionsordning
Ordftirande ställer proposition på Magnus Jacobsson (KD) mfl. återremissyrkande och
finner att barn och utbildningsnämnden beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordforanden ställer diirefter proposition på Håkan Hanssons (V) och Erdin Pirqes (V)
bifallsyrkande, Sonny Perssons (S) ändringsyrkande och Martins Petterssons (SD) avslagsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Sonny
Perssons (S) eindringsyrkande.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att pausa antagningen av elever till musikklass åk 4 inftir läsåret 201812019
att antagning till musikklass åk 4 återupptas snarast
att antagning ska ske till musikklass åk 5 läsåret 201912020
att utarbeta en ny arbetsorganisation inftir läsåret201912020 och därmed använda
lokalerna annorlunda ftir att skapa ftirutsättningar att ta emot fler elever
att förvaltningen minst en gång per kvartal återkommer till nämnden med rapport om
hur arbetet med ovanstående fortgår
Reservolion
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Gerd Andersson (L) och Camilla Olsson
(C) reserverar sig mot beslutet med ftiljande skrivelse:
Alliansens KD, M, L, C har efterfrågat information avseende möjlighetemaattanvända
gamla idrottshallen i syfte att lösa den brist som finns avseende möjlighet till idrottslektioner. Då vi inte fick någon information om detta under dragningen yrkade vi på
återremiss i syfte att få mer information. Då denna återremis ftll i forsta omröstningen
valde vi att avstå i huvudomröstningen.
Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet

till fiirmån ftir eget yrkande

Håkan Hansson (V) och Erdin Pirqe (V) reserverar sig mot beslutet med ftiljande
skrivelse:
Föreslagna organisationsftirändringar på Västerskolan, från och med höstterminen 2018,
har sin grund i nuvarande situation ftir grundskolan i Uddevalla kommun. Det är trångt
pävära skolor och fram tills dess rådande lokalunderskott är avhjälpt måste fiirändringar
ske ftir att ge våra elever, ihop med skolans personal, bästa möjliga ftirutsättningar ftir
att bedriva sitt arbete. De negativa effekterna måste minimeras och processens utgångspunkt måste vara att skapa så likvåirdiga ftirutsättningar som möjligt för elever och
skolornas personal oavsett vilken skola i Uddevalla kommun det handlar om. De ftireslagna organisationsftirändringama av Västerskolan måste därftr ses i ett helhetsperspektiv, den handlar om alla elevers rätt till en rimlig skolmiljö. Det iir drirftir inte en
fråga som bara berör elevema på Västerskolan.
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Forts S 48
Utifrån elevperspektivet (rättvisegrunder, likvärdig utbildning), professionens inställning (lärarfacken), det underlag ftirslaget är baserat på, tidsaspekten (planeringen ftir htl8 är i full gång/i slutfas) och elevprognoserna framåt yrkar Våinsterpartiet bifall till
ftirslaget i handlingarna.
Då nåimndens majoritet valt att inte gå på ftirslaget i handlingarna reserverar vi oss mot
fattat beslut till ftirmån ftjr beslutet i handlingarna.
Håkan Hansson och Erdin Pirqe, ledamöter ftir Vänsterpartiet.
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Dnr BUN 2016/00243

överklagan av Förvaltningsrättens dom - Aterkallelse av rätt till
bidrag
Sommqnfottning
Bam och utbildningsnämnden fattade beslut den 20 april2}I7 , $ 57, om återkallelse av
rätt till bidrag enligt skollagen ftir Christella Barnomsorg. Beslutet överklagades och i
dom 2018-02-28 har Förvaltningsrätten i Griteborg upphävt det överklagade beslutet.
Det finns anledning att överklaga domen till Kammanätten i Göteborg.
Beslutsunderlog
Barn och utbildningsnämndens beslut 20 april2017, S 57
Dom från Förvaltningsrätten i Gciteborg, meddelad 2018-02-28
Förvaltnin gs tj änsteskrivel se daterad 20 I 8 -03 -20

Yrkonden
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Camilla Olsson (C), Gerd Andersson (L),
Martin Pettersson (SD) och Majvor Abdon (UP): Avslag på ftirvaltningens fiirslag
Sonny Persson (S), Kjell Grönlund (MP) Bifall på ftirvaltningens förslag

Propositionsordning
Ordftiranden ställer Magnus Jacobssons (KD) mfl. avslagsyrkande mot Sonny Perssons
(S) och Kjell Grönlunds (MP) bifallsyrkande och finner att barn och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med Sonny Perssons (S) och Kjell Grönlunds (MP)
bifallsyrkande
Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att översända bifogade överklagan till Kammarrätten i Göteborg med yrkande att
prövningstillstånd meddelas och att Förvaltningsrättens dom i mål nr 5857-17 upphävs

Reservotion
Magnus Jacobsson (KD), Ingela Ruthner (M), Camilla Olsson (C), Gerd Andersson (L),
Martin Pettersson (SD) och Majvor Abdon (UP) reserverar sig mot beslutet till lormån
för eget yrkande.
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