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Sommontröde
Plqts och tid

Bam och utbildningsnämnden

Ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordförande
Vivian Uddön (MP), 1:e vice ordförande
Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordft)rande
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C)
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)
Äsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Majvor Abdon (UP)

Tiönstgöronde

Sammanträdesrum Rådhussalen, Rådhuset kl. 08:30-1 5:30

ersöflore

Fatima

Ali Ismaiel (KD)

ersätter Martin Pettersson (SD)

Ersötlore

SofiaAndersson Hallonqvist (L) $$ 96-97, $ 98 pkt 1-3, $$ 99-107
Veronica Vendel (S)
Kjell Grönlund (MP)

övrigo

Förvaltningschef BUN Hans-Lennart Schylberg
Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson $ 97 pkt7, $ 98 pkt 4,
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafsson
Utvecklare BUN Helene Grantz $ 96, $ 97 pkt I
Förskolelärare Lise-Lott Fjell $ 96, $ 97 pkt I

Ulses otl justero
Justeringens plots och lid

Claes Dahlgren (L)
den 28 augusti

t7

Paragrafer

$$ 96-107
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Underskritl sekreterore
Gustafsson
Underskritl ordförqnde
C
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Sandberg
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Utvecklare BLIN Erik Lensell $ 96, $ 97 pkt 1
Verksamhetschef förskola Lena-Maria Vinberg $ 96, $ 97 pkt 1-4
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen $ 96, $ 97 pkt l-5
Enhetschef gymnasiet Susanne Anderberg $ 96, $ 97 pkt 1-5
Verksamhetschef barn och elevhälsan Lena Cederberg $ 97 pkt 2
Rektor Vuxenutbildningen Annette Birgersdotter Eriksson $ 96, $ 97 pkt
1-2
Projektledare Vuxenutbildningen Madeleine Hansson $ 96, $ 97 pkt 1-2
Chefsekonom BUN Thomas Davidsson $ 97 pkt 6-7
Systemfiirvaltare Kommunledningskontoret Catarina Lehtinen $ 97 pkt 7
Utredare BUN Arinette Jonshamre $ 96, $ 97 pkt 1-4
Utredare Ingela Haglund Hansson $ 96, $ 97 pkt 1-2
Lokalplanerare BUN Tony Andersson $ 98 pkt 1
Personalrepresentant Eva Carlsson
Personalrepresentant Monica Torstensson $ 96, $ 97 pkt 1-5
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Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering

Sommqnfottning
Upprop förrättas, justerande väljs och tid ftir justering bestäms. I tur att justera är Claes
Dahlgren (L). Beräknad tid ftir justering är måndagen den 28 augusti 2017.

Beslut
Barn och utbildningsnämndens beslutar

att välja Claes Dahlgren (L) till justerande samt
att justering äger rum måndagen den 28 augusti2077
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Dnr BUN 2017 /000'13

Information till nämnd 2017-08-24

1. Uppföljning

och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och
EMAS samt arbetet med giftfri förskola
Utvecklare Helene Grantz informerar om arbetet med giftfri ftirskola, vid omoch nybyggnad samt vid upphandling och inköp. Information lämnas även om
förvaltningens och kommunens användning av ekologiska livsmedel. Grantz
redogör ft)r förskolomas och skolomas arbete med lärande ftir hållbar
utveckling.

Förskollärare Lise-Lott Fjell informerar om hur de arbetar med naturvetenskap
och teknik i ftirskolan samt om deras arbete med ekologisk och social hållbarhet.
Enhetschef Susanne Anderberg redogör for hur gymnasiet arbetar med lärande
ftir hållbar utveckling, med bland annat inspirationsdag och fokusvecka samt hur
de planerar arbeta med frågan framöver.

Rektor Annette Birgersdotter Eriksson informerar om vuxenutbildningens arbete
med hållbar utveckling och presenterar deras tre utvecklingsområden: Hållbar
konsumtion, Minskad rökning bland elever och personal och Egen
hälsoresa.

Utvecklare Helene Grantz informerar om grundskolomas olika arbeten med
lärande för hållbar utveckling vilket ska vara basen for allt utvecklingsarbete
inom grundskolan.

2.

Lägesrapport efter läsårsstart inkl. sommarskolan
Verksamhetschef ftirsko I a Lena-Maria V inberg informerar om forsko lans
uppstart efter sommaruppehållet samt om det statsbidrag för mindre
barngrupper som lorskolorna har mottagit och hur det påverkar verksamheten.
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om grundskolans
uppstart efter sommaruppehållet samt om2017 års sommarskola. Madsen
redogör även ftir grundskolans rekryteringsläge.
Verksamhetschef barn- och elevhälsan Lena Cederberg informerar om arbetet
med rekryteringen till barn och elevhälsan som har varit positiv och som har
utökat med sju tjänster.
Peter Madsen informerar om grundskolans statsbidrag, samt redogör

högstadieelevemas resultat och behörighet

till

ftir

gymnasiet.

Enhetschef Susanne Anderberg redogör for antagningen till läsaret 201712018
ftir Uddevalla gymnasieskola och de fristående gymnasieskolorna i kommunen.
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Anderberg informerar om Uddevalla gymnasieskolas arbete med inkludering
och integration som är ett utav gymnasieskolans fokusområden ftir att snabbare
ffi in nyanlända elever på nationella program.
Information lämnas även om gymnasieskolans rekrytering och bemanning, att
gymnasiesärskolans utbud har utökats med naturbruk samt om en applikation
som några lärare har tagit fram där eleven kan dokumentera sitt arbete och få
direkt feedback under hela lärarbetet.
Rektor Annette Birgersdotter Eriksson informerar om vuxenutbildningens
uppstart efter sommaruppehållet.
Information lämnas om rekryterad personal och om antal elever inom de olika
rektorsområdena. Projektledare Madeleine Hansson informerar om en
rekryteringsträff inom vårdbranschen.

3.

Sommarftirskola och sommarfritids
Verksamhetschef ftirskola Lena-Maria Vinberg informerar om ftirskolans
sommarverksamhet samt om vårdnadshavares och personals utvärdering av
verksamheten.
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen informerar om sommarfritids som
2077 bedrevs på Dalabergsskolan och Sommarhemsskolan.

4.

Barnomsorgskön
Verksamhetschef ft)rskola Lena-Maria Vinberg informerar om bamomsorgskön
samt om planerade tillkommande förskoleplatser.

5.

Gymnasieskolansutbud
Enhetschef Susanne Anderberg informerar om Uddevalla gymnasieskolas utbud
för läsåret 201812019.

6.

Controllerrapport Central
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om controllerrapporten för juni
2017 .Information lämnas om personalkostnader, interkommunala ersättningar,
kostnads- och utgiftsutveckling, statsbidrag, volymutveckling samt den nya
befo I kning spro gno sen.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar möjligheten att få fram fler platser till
ftirskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

7.

Information om nya dataskyddsförordningen
Systemförvaltare och personuppgiftsombud ftlr kommunstyrelsen, valnämnden
och överftirmyndarna, Catarina Lehtinen informerar om den nya dataskyddsforordningen som kommer att ersätta personuppgiftslagen.
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lnformation - Förvaltningschet 2017 -08-24
1. Lokalfrågor
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om aktuella lokalprojekt som barn
och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med.

2.

Barn och utbildningsnämndens årshjul2Dl7
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om barn och
utbildningsniimndens arbetsmöte gällande verksamhetsplan med budget samt
översyn av styrkort inkl. målnivåer den 7 september.

3.

Arbetsmiljö
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar att han ska titta på en ny
modul till Stratsys. Information lämnas även om att det under hösten ska starta
en genomlysning av barn och utbildningsftrvaltningens administration.

4.

Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om de aktuella
inspektionsärendena.

Justerandes signatur

&

Utdragsbestyrkande

Prolokoll

99

%

$

Born och ulbildningsnömnden

ffi:

2017-08-24

99

Dnr BUN 2O17/OOO15

lnformation - Ordförande

1. Information

201 7 -08-24

från Fyrbodal

lngen information ltimnas.
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PWC - Revisorsgranskning av målstyrning för god ekonomisk
hushålln ing
Sommonfollning
i Uddevalla kommun har PwC granskat om kommunen har
ändamålsenlig
en
målstyrning ftir att nå god ekonomisk hushållning. Granskningen
visar, att det i allt väsentligt hnns en ändamålsenlig målstyrning som grund till god
ekonomisk hushållning.
På uppdrag av revisorerna

Granskningsrapporten innehåller iakttagelser och rekommendationer med önskemål att
senast den 15 september 2017 erhälla ett svar på vilka åtgärder som kommunstyrelsen,
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ämnar vidta med anledning av de
bedömningar och rekommendationer som redovisas i rapporten.

Besfutsunderlog

6a-11

Bam och utbildningsft)rvaltningens tj änsteskrivelse daterad 20 17
Granskning av målstyrning för god ekonomisk hushållning

-ffi

TVrG
?;"

ft(fz1

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på PWC:s revisionsgranskning av målstyming översända ftirvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2017
Gv .z6
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Dnr BUN 2017/00019

Prioriterade Iäroplansmål för grundskola/grundsärskola
2017 t2018
Sommonfottning
2017-02-16 $ 29 fastställde Barn och utbildningsnämnden utifrån ftirvaltningens förslag
tre prioriterade läroplansmål lor grundskola och grundsärskola för läsåret 201712015.
Förvaltningen ftireslår nu nämnden att dessa ersätts med två nya med fokus på trygghet
och studiero samt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.
Bakgrunden är det som framkommit i Skolinspektionens pågående tillsyn samt resultat i
senaste brukarundersökning som visar på bristande studiero och att eleverna är i behov
av mer aktivt lärarstöd i klassrummet.
Den av forvaltningen nu ftireslagna förändringen innebär inte att de tidigare prioriterade
läroplansmålen inte längre gäller. Alla läroplansmål gäller alltid. Det nämnden gör är att
prioritera något mål som verksamheten särskilt ska fokusera på under
verksamhetsåret.

Besluisunderlog
Bam och utbildnings tj änsteskriv else 20 | 7 -06-21
Yrkonde
Håkan Hansson (V) yrkar å majoritetens (S, V, och MP) vägnar att barn och
utbildningsnämnden lägger till floljande att-sats: att barn och utbildningsnämnden tolkar
läroplansmålet "Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar ftir sina studier
och sin arbetsmiljö" på ftiljande sätt "Skolan ska ansvara för att varje elev fär möjlighet
att utveckla sin formågaatttaett personligt ansvar ftir sina studier och sin arbetsmiljö"
och att det är ovanstående tolkning som forvaltningen ska rätta sig efter.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att fiiljande läroplansmål för 201712018 upphör som prioriterade läroplansmål:
o
a

a

Skolan ska ansvara ftir att varje elev efter genomgången grundskola har fått
kunskaper om forutsättningarna ftjr en god miljö och en hållbar utveckling.
Skolan ska ansvara ftir att varje elev efter genomgången grundskola kan använda
modern teknik som ett verktyg for kunskapssökande, kommunikation, skapande
och lärande.
Skolans mål är att varje elev utvecklar ftirmågan att själv bedöma sina resultat
och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationema
och ftirutsättningarna.
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att fastställa ftiljande prioriterade läroplansmål grundskola och grundsärskola ftlr läsåret
201712018
a

Skolans mål är att varje elev tar ett personligt ansvar ftjr sina studier och sin
arbetsmiljö.
Skolan ska ansvara for att varje elev efter genomgången grundskola kan använda
det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt.
Skolan ska ansvara ftir att varje elev efter genomgången grundsärskola kan
använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt. Skolan
ska ansvara ftir att varje elev efter genomgången grundsärskola inriktning
träningsskola kan använda det svenska språket på ett nyanserat sätt.

att barn och utbildningsnämnden tolkar läroplansmålet "Skolans mål är att varje elev tar
ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö" på följande sätt "skolan ska
ansvara ftir att varje elev får möjlighet att utveckla sin ftirmåga atttaettpersonligt
ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö" och att det är ovanstående tolkning som
ftirvaltningen ska rätta sig efter.
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Dnr BUN 2017/00498

Skolkommissionens betänkande - Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
Sommonfotlning
Skolkommissionen låimnade 2017-04-20 över sitt slutbetänkande "samling ftir skolan,
Nationell strategi för kunskap och likvärdighet" (SOU 2017'35) till utbildningsminister
Gustav Fridolin, gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström och Helene
Hellmark Knutsson, minister ftir högre utbildning och forskning.
Betänkandet har skickats ut på remiss där sista svarsdag tu 2017-08-05 for avsnitt 8.2
"Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering" och 2017-09-01ftir övriga delar.
Uddevalla kommun är inte utsedd som remissinstans, men barn och utbildningsnämndens presidium önskar att nämnden ändå lämnar yttrande över innehållet i

-

remissen.

Enligt barn och utbildningsnämndens beslut i juni har ordförande lämnat yttrande
gällande florslagens ekonomiska aspekter. I denna tjänsteskrivelse ftireslås yttrande
gällande utredningens övriga delar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-08-11 med bilaga
Delegationsbeslut 2017 -08-02 med bilaga
Barn och utbildningsnämndens protokoll 2017 -06-1 5
Skolkommissionens betänkande - "Samling for skolan - Nationell strategi för kunskap
och likvärdighet"
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att lämna yttrande över Skolkommissionens betänkande "samling för skolan, Nationell
strategi för kunskap och likvärdighet" (SOU 2017:35) enligt forslag i ftirvaltningens
tjänsteskrivelse.
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ustering av delegationsordn ing 2017

Sommonfottning
Barn och utbildningsnämnden har antagit en delegationsordning. Med anledning av
ändrad lagstiftning med mera finns behov av att revidera delegationsordningen.

Beslulsunderlog
Förvaltningens dänsteskrivelse 2017 -07 -18
Bilaga - slutversion Bam och utbildnings delegationsordning
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anta reviderad delegationsordning i enlighet med forvaltningens tjänsteskrivelse
daterad 2017-07-18 med bilaga
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Ansökan om att bedriva pedagogisk omsorg Ekolek
barnomsorg AB
Sommonfotlning
Ekolek barnomsorg AB, organisationsnummer 556861-0348,har i enlighet med
2kap.7 $ andra stycket skollagen ansökt om beviljande av bidrag för att bedriva
pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun. Beräknad start är enligt ansökan omgående
efter att bidraget beviljats. Huvudmannen planerar att anställa fem dagbarnvårdare med
barngrupper bestående av 5 till 6 barn mellan ett till 12 är i varje grupp. Verksamheten
kommer att bedrivas i dagbamvåLrdarnas egna hem. Verksamheten har en tydlig profil
mot hållbar utveckling utifrån dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk
hållbarhet.

Beslutsunderlog

O+^tn TVL(' - "^
'
tjänsteskrivelse 2017:g?4. ?r-o t?ÖDc

Förvaltningens
Ansökan från Ekolek barnomsorg AB 2017-02-03
Kommunens regelverk vid ansökan om bidrag ftir enskild pedagogisk omsorg

Yrkqnden
Sonny Persson (S) yrkar bifall till ft)rslaget i handlingama och redovisar majoritetens
grundinställning till denna form av pedagogisk barnomsorg, bifallsyrkandet motiveras
med nu gällande regelverk/lagstiftning.
Magnus Jacobsson (KD) yrkar bifall till förslaget i handlingarna

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att Ekolek barnomsorg, 556861-0348, beviljas bidrag ftir att bedriva pedagogisk
omsorg i Uddevalla kommun under ftirutsättning att verksamheten bedrivs i enlighet
med ansökan, gällande lagstiftning och tillämpliga regelverk från kommun och andra
myndigheter
att beslutet gäller tills vidare under ftirutsättning att verksamheten startas senast ett år
efter att beslutet fattats
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Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnat 2017-08-24
Sommonfoltning
Genom ftirteckning dat.2017-08-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Bam och utbildnings dänsteskrivelse 2017-08-1

5

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
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Dnr BUN 2017 /00036

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt2017-08-24
Sommonfotlning
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordföranden 2012-06-19 $ 96 att å
nämndens vägnar motta anmälningar från ft)rskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta ftir kränkande behandling.
Genom förteckning dat.2017-08-15 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-08-1

5

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsåirenden enligt ovan läggs till handlingama
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övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls
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