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Prolokoll
Born och utbildningsnömnden

2022-03-24

Barn och utbildningsnämnden
Agneberg Norra torsdagen den24 mars k1.08:30-14:55

Sommonlröde
Plots och lid

Ledomöter Roger Ekeroos (M), Ordftirande
Camilla Johansson (C), 1:e vice ordftirande
Sonny Persson (S), 2:e vice ordforande
Niklas Moe (M)
Pierre Markström (C)
Carl-Gustav Gustafsson (L)
Anibal Rojas Jorquera (KD)
Hampus Marcusson (S)
Marie-Louise Ekberg (S)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Martin Pettersson (SD)
Caroline Henriksson (UP)

Ijönstgöronde ersötlore Karin Engdahl (S) ersätter Veronica Vendel (S)

Ersöttore Thomas Hesselroth (L)
Catarina Brorsson (S)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Vivian Fräknefiord (MP)
Stefan Eliasson (SD)
Majvor Abdon (UP)

övrigo Förvaltningschef Staffan Lindroos
Administrativ chef Yvonne Strid
Nämndssekreterare Pernilla Gustafsson

Ulses ott justero

Justeringens plots och tid

Underskrift sekrelerore

Underskritt ordföronde

U nderskritl justeronde

Sommonlröde
Förvorqs hos

Anslogel sötls upp
Ansloget tqs ner

Underskrift

Hampus Marcusson (S)
Stadshuset 2022-03-30 Paragrafer $$ 44-59

$$ 6l-73?*^lA anwhPs

6ok

Ekeroos

Marcusson

BEVIS och ANSLAG om justeringens lillkönnogivonde
B arn och utbildningsniimnden 2022-03 -24
Barn och utbildningsfiirvaltningen
2022-03-30
2022-04-2r

Justerandes signatur
Pernilla Gustafsson
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2022-03-24

Controller Thomas Davidsson $$ 44-46
Utredare Anders Bengtsson $ 48
Projektledare Samhällsbyggnad Jan-Ove Lundqvist $ 49
Processledare Samhällsbyggnad Cecilia Friberg $ 49
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson $ 47, $ 49
Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson $$ 50-52
Verksamhetschef fiirskola Lena-Maria Vinberg $ 52

TF verksamhetschef grundskola Lise-Lotte Bengtsson $ 47, $ 49, $$ 52-

54
Utvecklare vuxenutbildningen Madeleine Hansson $ 52

P ersonalfiireträdare Gunnar Hermansson $ $ 4 8 -7 0

Personalftireträdare Justine Särnerblom $ $ 48-70

signatur Utdragsbestyrkande
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Sommontröde
Plols och lid

Barn och utbildningsnåimnden
Agneberg Norra, torsdagen den24 mars k1.14:15

[edomöter Roger Ekeroos (M), Ordforande
Camilla Johansson (C), 1:e vice ordftirande
Sonny Persson (S), 2:e vice ordftirande
Niklas Moe (M)
Pierre Markström (C)
Carl-Gustav Gustafsson (L)
Anibal Rojas Jorquera (KD)
Hampus Marcusson (S)
Marie-Louise Ekberg (S)
Krzysztof Swiniarski (SD)
Martin Pettersson (SD)
Caroline Henriksson (UP)

Tjönstgöronde ersöflore Karin Engdahl (S) ersätter Veronica Vendel (S)

Ersöllore Thomas Hesselroth (L)
CataÅnaBrorsson (S)
Kerstin Joelsson-Wallsby (V)
Vivian Fräknefiord (MP)
Stefan Eliasson (SD)
Majvor Abdon (UP)

övrigo Förvaltningschef Staffan Lindroos
Administrativ chef Yvonne Strid

Utses oil juslero

Jusleringens plols och tid

Underskritt sekreferore

Underskritl ordföronde

Underskrift justeronde

Sommonlröde
Förvoros hos

Ansloget sötts upp
Ansloget los ner

Undersktilt

Hampus Marcusson (S)
berg Norra

5r

Marcusson

BEVIS och ANSIAG om jusleringens lillkönnogivonde
Barn och utbildningsnämnden 2022-03 -24
Barn och utbildningsfiirvaltningen
2022-03-24
2022-04-t5

2022-03-24

Å*\-h

7u,, Å"o

Paragrafer $ 60
Omedelbar justering

Justerandes signatur
Pernilla Gustafsson
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Nämndssekreterare Pemilla Gustafsson
Personalftireträdare Gunnar Hermansson
Personalforeträdare Justine Såirneblom

Justerandes Utdragsbestyrkande
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s44 Dnr BUN 295540

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Sqmmonfotlning
Upprop fiirrättas, justerande väljs och tid ftir justering bestäms. I tur att justera är
Hampus Marcusson (S). Beräknad tid ftir justering är onsdagen den 30 mars 2022.

Beslut

Barn och utbildningsnämndens beslutar

att vålja Hampus Marcusson (S) till justerande

att justering äger rum onsdagen den 30 mars 2022

signatur Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Born och ulbildningsnömnden

2022-03-24

Dnr BUN 309450

I nformation Budgetd ialog 2023-2025

Sommonfottning

Controller Thomas Davidsson informerar om budgetdialogen 2023-2025. Information
lämnas om det ekonomiska resultatet i bokslutet for 202I, om lägre intäkter i form av
stadsbidrag samt om personalkostnadsawikelse. Controller information vidare om
februariprognosen på minus 19 miljoner kr, om planeringslorutsättningamafor 2023
samt att det övergripande fiir barn och utbildningsnämnden ges ett minskat kommun-
bidrag pä20 miljoner kr, en demografisk kompensation på 6 miljoner kr samt att barn
och utbildningsnämnden har kraftigt ökande lokalkostnader 2023-2027. Information
lämnas om nämndens nettokostnadsawikelse på -41 miljoner vilket awiker jämftirt
med andra nämnder i kommunen och kommer att lyftas i budgetdialogen.

Majvor Abdon (UP) ställer fråga om kostnad och ersättning fiir mottagande av flykt-
ingar från Ukraina, Förvaltningschef informetar attkommunerna ersätts av Migtations-
verket men ser att lokaler och personal kan bli problem fiir verksamheterna om det
kommer många flyktingar.

Controller redogör ftir befolkningsprognosen2023-2030 inom nämndens verksamheter
samt ftir jämftirelse av verksamhetsresultat mellan jämftirbara kommuner avseende
bland arurat kunskapsresultat och trygghet och studiero och informerar att grundskolan
bibehållit behörighetsnivå i årskurs 9 trots ett svårt utgångsläge, att SVA i årskurs 6 har
gjort en kraftig forbättring samt att Uddevalla har bra ftirutsättningar gällande lärare
med pedagogisk examen.

Information ltimnas vidare om sammanställt resursbehov i flerårsplanen 2023-2025 där
de stora delarna är utbildningsskuld, lärlingscentra, arbetsmiljö for chefer - chefstäthet
och lokaler lor tillfiilliga lösningar/HcB.

Förvaltningschef informerar om extern fiirhyrning/finansiell leasing som medftir ökat
kommunbidragsbehov; Ljungs-Hälle ftirskola, Ljungskileskolan, Skäret skola, Råssbyn

örskola och evakueringslokaler till Ljungskileskolan.

Förvaltningschef framfiir att de viktigaste behoven kommer att lyftas i dialogen och
lämnar forslag på anpassningar av verksamhet.

Controller informerar om investeringar och investeringsplanen samt beskriver risker
med att effektivisera loreslagna 20 miljoner kr och menar att 5 miljoner är rimligt att
effektivisera. Information lämnas avslutningsvis om nämndens SWOT-analys och
nämndens viktigaste utmaningar.

Beslul

Barn och utbildningsnämnden beslutar

informationen

ffi:

att

signatur Utdragsbestyrkande
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Born och ulbildningsnömnden

2022-03-24

Dnr BUN 309449

lnformation Ekonomiska uppföljning jan-feb

Sommonfqtlning
Controller Thomas Davidsson informerar om Februariprognosen for 2022 som är minus
19 miljoner.

Information lämnas om vad som orsakar och påverkar prognosen, om lönekostnads-
utvecklingen och volymutveckling i februari 2022 samt om satsningar och anpassningar
i budget 2022 och investeringar 2022.

Controller presenterar åtgärder for att påverka awikelsenivån;
o Enheter med större awikelse särskild uppmiirksamhet
o T)änsteplanering/schemaläggning ses över
. Tidigövertalighetsprocess
o Särskilda undervisningsgrupper ses över
o Omorganisation och översyn av lokalanvändning grundsärskola
o Skapa ftirutsättningar att inkludera särskoleelever
. Ökad samverkan mellan Vux och Gymnasieskolan
o Omställningindividuellaprogrammet
o Minska kostnader ftir fordon och bränsle med simulatorer.
o Insatser ftir att minska utbildningsskulden.

Beslut

Barn och utbildningsniimnden beslutar

att godkiinna informationen

ffi:

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s47 Dnr BUN 2O22/0OO14

lnformation från förvaltningschef till barn och
utbi ld n i n gs näm n d 2022-03-24

Sommonfollning
Elevhälsans orsanisation erundskalqn
Förvaltningschef Staffan Lindroos informerar om en justering i chefstätheten inom
elevhälsan grundskolan, skolsköterskorna kommer att flyttas över från enhetschef

elevhälsa till annan chef fiir att minska antal underställda till grundskolans enhetschef

ft)r elevhälsan.

Ukrainakrisen
F örvaltningschef informerar om Ukrainakri sen. En kommunövergripande samordnings-
grupp är igångsatt från vecka 12, gruppen består i huvudsak av samma funktioner som

hanterade samordningen av Covid-I9 och planerar atthatvå möten i veckan.

Information lämnas om antalet flyktingar som kommit till Uddevalla, hur många som

väntas komma inom de närmaste dagama samt hur stor andel som fiirväntas vara barn

och elever. Förvaltningschef menar att personal och lokaler kan bli de problematiska

delarna om det kommer större volymer av barn och elever till Uddevalla.

Camilla Johansson (C) framfor att man ser att det även kommer en del ensamkommande
barn vilket kräver mer resurser.

Medbestämmande gällande ritningar och beaktande av arbetsmiliösynpunkter
Verksamhetsstrateg Anna Jonsson informerar om forum ftir information och möjlighet
att lämna synpunkter i relation till Roverkets rekommendationer. Information lämnas

om när ritningsftrslag har varit hos personal, fackliga ombud och skyddsombud lor
synpunkter, när frågan har varit uppe på central facklig samverkan och skyddskommitt6
samt om informationsmöte på APT. Information lämnas vidare om gemensamt forum
på Teams och om informationsmöte med grundskolans ledning, fackliga ombud och

skyddsombud på lokal nivå.

Verksamhetsstrateg informerar vidare om vad som händer framåt, hur inkomna
synpunkter har tagits om hand, vilka synpunkter som har kunnat tillgodosetts och skälen

till att några synpunkter inte har kunnat tillgodoses.

Martin Persson (SD) framfor önskemål om liknande redogörelse fi)r hur processen

gentemot medborgarna har sett ut.

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att informationen

Utdragsbestyrkande
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s48 Dnr BUN 2022/OOO28

I nfo rm atio n om a ktu el la i ns pe ktio nsä ren den 2022-03-24

Sommonfottning

Utredare Anders Bengtsson informerar om aktuella inspektionsärenden. Det har

inkommit ett nytt ärende från Skolinspektionen där nämnden ska yttra sig. Barn- och

elevombudet har inkommit med beslut som avslutar ärende anmält till dem. Information
lämnas vidare att det har inkommit två överklagningar gällande skolplacering i fiirskole-
klass där forvaltningen har skickat in handlingar. Diskrimineringsombudsmannen har

begärtin komplettering i ärende gällande vuxenutbildningen som är inskickad och

Inspektionen fiir vård och omsorg har inkommit med beslut att avsluta granskning på

elevboendet Malögården.

Utredare informerar även att huvudmannen Tonema AB upphör med sin verksamhet
från den I juli2022, vilket innebär att tillståndet att driva pedagogisk omsorg dras

tillbaka samma datum som verksamheten upphör.

Beslulsunderlog
Barn och utbildningsfiirvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03 -02
Lista över aktuella inspektionsärenden

Beslul

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna informationen.

J signatur Utdragsbestyrkande
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s4e Dnr BUN 2022/00016

I nformation om lokalfråg or 2022-03-24

Sommqnfotlning
1. Status Ramnerödsskolan

Projektledare samhällsbyggnadsfiirvaltningen Jan-Ove Lundqvist informerar om vad
som har åtgärdats och byggts vid Ramnerödsskolan, information lämnas om bakgrund
och syfte ftir renovering/tillbyggnad och ritning över skolområdet visas.

Vidare framftir projektledare att det behövs en plan över hur renoveringar och
byggnationer på skolor med elever på plats ska hanteras på bästa sätt i framtiden.

Tidplan lämnas även ftir när de olika skolbyggnaderna planeras vara färdigställda och
hur den ekonomiska prognosen ser ut.

2. Status Hemsöprojekten
Processledare informerar om Projektet Ljungs Hälle ftirskola där byggnation påbörjades
i januari 2022. Planerat tillträde är juni 2023.

Processledare informerar om Projektet Ljungskileskolan och visar en arbetsskiss på hur
skolan kan komma att se ut. Byggstart planeras till hösten 2023 och hösten 2025 och
projektet fiirvåintas vara klart i maj 2025 respektive i maj 2027. Processledare
informerar vidare om trafiklösningar, bussfiler, parkeringsplatser och om bommen på
Hälle Lider.

Barn och utbildningsnämnden diskuterar trafikflöde och transporter till skolan samt

elevernas transport mellan skolbyggnaderna.

Stefan Eliasson (SD) efterfrägar ett forum där ftirtroendevalda kan ställa sina frågor till
tjänstemåin. Ordfiirande menar att han återkommer om detta.

Processledare redogör for tidslinjen ftir projektet.

Processledare Cecilia Friberg informerar vidare om projektet Råssbyns ftirskola.
Byggstart planeras till januari 2023 och forskolan forväntas vara klar i december 2024

Processledare informerar om projektet Skäret skola där man tittar på hur man kan bygga
skolan i etapper. Information lämnas om att detaljplan planeras att antas i maj 2022, att
information går ut till grannar angående trafik och gestaltning samt att projektet går
parallellt med arbetet med detaljplanen. Processledare presenterar ftirslag på ritning
över skolan och informerar attbyggstart planeras till september 2023 fiir att fiirdigställas
i maj 2025. Samverkan kommer ske med personal på Forshällaskolan.

3. Evakuering av åk 4-6 i Ljungskile
Processledare Samhällsbyggnadsforvaltningen Cecilia Friberg informerar om
evakueringslokaler på Ljungskile Folkhögskola med tillhörande behov for Ljungskile-

4-6
Utdragsbestyrkande
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Forls S 49

Information lämnas om styrgruppen, vad kommunen bidrar med i projektet samt om
ekonomin, vilka kostnader Folkhögskolan står ftir och vilka kostnader som kommunen
ansvarar ftir. Information lämnas även om tidplanen fiir evakueringsbyggnaderna,
iordningställande och återställande av mark samt servering av måltider av Folk-
högskolan.

Processledare visar en bild över byggnaderna och redogör for vad som ska göras samt
beskriver behovets omfattning. En avsiktsftirklaring kommer att skrivas med Ljungskile
folkhögskola.

Beslul

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna informationen.

E
E

E

:

Utdragsbestyrkande
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s50 Dnr BUN 2021/00719

lnformation om Uddevalla gymnasieskolas slutliga utbud
2022t2023
Sommonfottning

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar om Uddevalla gymnasieskolas
slutliga utbud.

Det är ett ökat tryck på ekonomiprogrammet som utökar med en klass medan trycket
minskar på samhällsvetenskapsprogrammet och handelsprogrammet. Verksamhetschef
anser att gymnasieskolans utbud ligger rätt.

Verksamhetschef informerar om andelen sökanden som fär sitt forstahandsval.

Förvaltningschef informerar om dimensioneringsutredningen och att det kommer ställas
högre krav på att branschens behov tillgodoses i gymnasieskolans utbud.

Beslul

Bam och utbildningsnämnden beslutar

att godkåinna informationen

F

Eusterandes signatur Utdragsbestyrkande
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s5l Dnr BUN 309687

lnformation om Västra Götalandsregionens remiss -
Samverkansavtal för natu rbru ksutbildn i ngar
Sqmmqnfolining
Verksamhetschef gymnasieskolan informerar om Västra Götalandsregionens remiss -
Samverkansavtal fiir naturbruksutbildningar. Information lämnas om yttrandet samt att
Uddevalla gymnasieskola har en etablerad naturbruksutbildning i egen regi och ett bra
samarbete med branschen. Om Uddevalla gymnasieskola inte kan tillgodose elevs
önskemål tillstyrks utbildning på annan skola.

Verksamhetschef ser i nuläget inget skäl ftir Uddevalla kommun att teckna samverkans-
avtalet.

Verksamhetschef ser heller inte att elever från gymnasiesärskolan och IM-programmen
borde omfattas i ett samverkansavtal på grund av deras extra behov samt tillägger att
alla49 kommuner måste teckna avtalet om det ska komma till stånd.

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna informationen

&
J

:

-
Esignatur Utdragsbestyrkande
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s52 Dnr BUN 2022/00013

lnformation från verksamhetschefer till barn och
utb i ld n i n gs näm n d 2022-03-24
Sqmmonfotlning
Utvecklare vuxenutbildningen Madeleine Hansson informerar att vuxna flyktingar från
Ukraina i dagsläget inte har möjlighet att läsa Komvux eller SFI. Vuxenutbildning tror
att det kan ändras och informerar om hur de kan anpassa verksamheten for att ta emot
fler elever inom SFI. Utvecklare informerar vidare om yrkesutbildningar och start av
bussutbildning. Information lämnas vidare om event som vuxenutbildningen anordnar
under mars och april.

TF verksamhetschef grundskolan Lise-Lotte Bengtsson informerar om antalet elever
från Ukraina som är mottagna på Bryggan och att det eventuellt kan öka efter påsklovet
TF verksamhetschef informerar vidare att rektorgruppen arbetar mycket med ekonomi
och med resultatdialog samt att fiirvaltningen arbetar med Strandska fiir att stötta
ledningsgruppen. Information lämnas om rekrytering av rektorer, om lokaler och om
skolvalet till läsår 2022-2023. Information lämnas vidare om tjänsteplanering, om
arbetet med arbetsmiljöverkets granskning och om planeringen inft)r sommarfritids och
sommarskola.

Verksamhetschef ftirskola Lena-Maria Vinberg informerar att enstaka barn från Ukraina
har placerat inom ftirskolan och om fiirskolans möjlighet till att ta emot fler barn från
Ukraina. Verksamhetschef infoffnerar vidare om forskolans pedagogiska utveckling
inom IKT, om ftireslagen ökningen av begränsat öppethållande samt redovisar barnens
och vårdnadshavarnas åsikter om ökningen. Verksamhetschef informerar vidare om en
lösning på arbetsmiljöproblem på fiirskolekontoret samt om planerade florskole-
byggnader

Verksamhetschef gymnasiet Stefan Einarsson informerar att det finns en beredskap att
ta emot flyktingar från Ukraina på lM-programmen men att det inte har skrivits in
någon tin. Rekrytering inom språk pägär tillsammans med grundskolan. Verksamhets-
chef informerar vidare om gymnasieingenjören. Ca 20 elever per år går det fiärde året
på teknikprogrammet som har fätt ett bra gensvar från branscherna. Utbildningen har

$rra inriktningar och halva utbildningen utlors i ftiretag och finansieras till viss del av
statsbidrag. Verksamhetschef tillä gger att dimensioneringsutredningen kommer att
påverka hur elever kan söka utbildningar i framtiden.

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna informationen

\h [t,M
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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s53 Dnr BUN 309451

lnformation om Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10$
och diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som
kän ner sig krän kta/d iskrim inerade
Sommqnfottning
Administrativ chef Yvonne Strid informerar att ftirvaltningen har tittat på antalet
anmälda kränkningar över tre terminen och kan se att de ökar inom grundskolan.
Information lämnas även om antalet anmälningar i ftirhållande till antalet utredningar.

Roger Ekeroos (M) undrar om det finns liknande statistik från jämfiirbara kommuner
som man kan jämfiira Uddevalla kommun med. Administrativ chef framftir att det i
dagsläget inte finns uppgifter från någon jämforbar kommun.

Barn och utbildningsnämnden diskuterar rapporten samt undrar över hur stor andel av
kränkningarna som är allvarliga. Administrativ chef menar att utredningarna är viktiga
for att avgöra allvaret i kränkningen. Nämnden frågar även vad det låga antalet inom
pedagogisk omsorg och vuxenutbildningen beror på.

TF verksamhetschef grundskola Lise-Lotte Bengtsson redogör fiir hur grundskolan
måste arbeta systematiskt och forebyggande med kränkningarna och att det måste
inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet. Niimnden diskuterar hur digitala system
kan stödja arbetet.

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkiinna informationen

signatur Utdragsbestyrkande
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s54 Dnr BUN 309688

lnformation om Sammanställning höstterminen 2021 - anmälan
till huvudman när utredning inletts då skolpliktig elev har
upprepad eller längre frånvaro
Sqmmqnfotlning
Administrativ chef Yvonne Strid informerar om andelen elever med mer an20 %
frånvaro i grundskolan.

TF verksamhetschef grundskola Lise-Lotte Bengtsson informerar om vad grundskolan
behöver arbeta mer med i frågan. Det finns ett regelverk framtaget, det är viktigt att se

ett mönster samt informerar om hög psykisk ohälsa och en ohälsosam livsstil bland
elever.

Bam och utbildningsnämnden undrar hur stor andel av frånvaron som beror på
pandemin. TF verksamhetschef inforlnerar att vårdnadshavare inte kan ange orsak till
sjukanmälan varfiir verksamheten inte vet hur stor del av frånvaron som beror på
pandemin.

Camilla Johansson (C) anser att det är viktigt att Hälsopolitiska rådet kopplas in. Det
finns verktyg som är viktiga att belysa.

Caroline Henriksson (UP) undrar hur frånvarostatistiken såg ut innan pandemin och vill
att det tas fram frånvarouppgifter fiir ett år innan pandemin som jämforelse. TF
verksamhetschef undersöker vilken statistik som går att ta fram.

Beslut

Bam och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna informationen
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Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10$ och
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner
sig kränkta/diskriminerade höstterminen 2021

Sommonfollning
I 6 kap skollagen och i diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ända-
mål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt
6:10 skollagen är en rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt ftir kränkande behandling i samband med verksamheten skyldig att arlrtdla
detta till huvudmannen. Bestämmelsen ska även tillämpas vid upplevd diskriminering
eller trakasserier.

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

Enligt nämndens årshjul ska uppftljning och analys ske två gånger per år. I detta iirende
är det anmälningarna under höstterminen2l2I som fiiljs upp och analyseras.

Beslutsunderlog
B arn o ch utbildningsfiirvaltningens tj änsteskrivel se daterad 2022 -02 -28

Beslul

Bam och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna ft)rvaltningens tjänsteskrivelse angående uppfiiljning och analys av
anmälda kränkningar till huvudmannen fijr höstterm inen 2021

signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanställning höstterminen 2021 - anmälan till huvudman
när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller
längre frånvaro
Sommonfotlning
Om en elev i ftrskoleklass, grundskola eller grundsärskola har upprepad eller längre
frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fräga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att
frånvaron skyndsamt utreds om det inte iir obehövligt.
När en utredning om en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast
anmäls till huvudmannen. Denna bestämmelse återfinns i skollagen 7 kap 19 a $. Vad
som avses med upprepad eller längre frånvaro iir inte definierat i skollagen. Kom-
pletterande regler finns därfor upprättade i ft)rvaltningen.

I detta ärende lämnas en sammanställning över den registrerade frånvaron (överstigande
20 %) samt antalet anmälningar till huvudmannen. Även en kortare analys av statistiken
görs.

Beslulsunderlog
B arn o ch utbildningsftirvaltningens tj änsteskrivel se, daterad 2022-03 -0 T

Beslul

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna sammanställningen avseende anmälningar hösttermin en 202l till
huvudman när utredning inletts då skolpliktig elev har upprepad eller längre frånvaro

ffi:
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Granskning översiktsplan 2022
Sommonfotlning
Barn och utbildningsnämnden har getts möjlighet att granska ny översiktsplan fiir
Uddevalla kommun som har tagits fram, Översiktsplan ftr Uddevalla kommun2022
1övzozz1.

Beslulsunderlog
Barn och utbildningsfiirvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-24
Utdrag av samtliga texter- Uddevalla kommun öp ZOZZ Granskning
Samrådsredogörelse Uddevalla kommuns Öp ZOZZ

Kartlager Uddevalla kommuns öp ZOZZ Granskning
Kommunledningskontorets tj änsteskrivelse Översiktsplan 2022, granskning
Kungörelse om Granskning Översikt splan 2022
Kommunstyrelsens protokollsutdrag2022-01-26 $ 24 Översiktsplan 2022 - granskning

Beslul

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att Barn och utbildningsnämnden inte har nägra synpunkter på de gransknings-
handlingar som tagits fram rörande ny översiktsplan ftir Uddevalla kommun.

EUtdragsbestyrkande
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Beställning av förstudie ny förskolelokal på fastighet Källdal
4:7
Sqmmonfottning
Förskoleverksamhet i Källdals ftirskolelokal som är belägen på fastighetenKälldal41
bedrivs i lokaler som är i ett skede där de ur flera perspektiv borde bytas ut mot
nybyggnation.

Beslulsunderlog
B arn och utbildningsftirvaltningens tj änsteskrivel se 2022-03 -03
Utlåtande fastighet Källdals forskola 2022

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att beställa en forstudie gällande nybyggnation av ftirskolelokal åtta st avdelningar pä
fastighet Källdal 4:7, U ddevalla Kommun.
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F u n ktionsprog ram förskola
Sommonfotlning
Behovet av byggnation av lorskolor är stort i kommunen, framftir allt ftir att ersätta
äldre mindre funktionsdugliga lokaler. För att underlätta samarbetet mellan verksamhet
och samhällsbyggnadsfiirvaltningen/entreprenörer behövs dokumentation som är
fiirankrad både hos verksamheten och hos samhällsbyggnadsfiirvaltningen.

2019 formulerade SKR (dåvarande SKL) ett Funktionsprogram som ett resultat av
fiirstudien till SKLs Ramavtalsupphandling av örskolor. Eftersom detta syftade till
upphandling är framftir allt byggnad och inredning formulerat. Det som saknades i
jämftirelse med verksamhetens tidigare Ramprogram, handlade främst om belysning,
barns säkerhet och utemiljön. Tjiinstepersoner inom ftirskoleverksamheten har därfor
formulerat ett Tillägg.

Eftersom planering pägär av flera nya objekt finns behov av beslut i Barn- och
utbildningsnämnden om att ersätta nuvarande Ramprogram, så att pågående och
kommande byggnation ska ftilja Funktionsprogrammet och tillägget.

Beslutsunderlog
Barn och utbildningsforvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-21
"Funktionsprogram ftir SKL Kommentus Inköpscentrals upphandling av
ftirskolebyggnader Rev. 3 2019.11.28"
Uddevalla kommuns tillägg till SKR Funktionsprogram Förskola

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ersätta nuvarande Ramprogram, så att pågående och kommande byggnation ska ftilja
SKR Funktionsprogrammet med Uddevalla kommuns tillägg.
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Västra Götalandsregionens remiss - Samverkansavtal för
natu rbru ks utbi ld n i n gar
Sqmmonfotlning
VästKom och Västra götalandsregionen har tillsammans tagit fram ett fiirslag på nytt
samverkansavtal for naturbruksutbildningar att gälla fran den 1 januari 2023.

Det nya ftirslaget innebär i korthet att:
o Avtalet fortsätter attvara tidsbegränsat och ska gälla från 1 januari 2023 tlll den

31 december 2026.
o Avtalstexten ska vara lättare att ftirstå och är samlad i ett dokument.
o Roller och ansvar ska vara tydligare beskrivna

Västra Götalandsregionen har skickat förslaget på remiss till Uddevalla kommun fiir
besvarande.

Beslulsunderlog
B arn och utbildningsforvaltningens tj iinsteskrivelse 2022 -03 - I 5

Västra Götalandsregionens remisshandlingar - S amverkansavtal for
naturbruksutbildningar

Yrkonden

Roger Ekeroos (M): Tilläggsyrkande: attparagrafen lorklaras omedelbart justerad

Beslul

Barn och utbildningsniimnden beslutar

att barn och utbildningsnämnden avstyrker att Uddevalla kommun tecknar
samverkansavtal gällande naturbruksutbildning med Västra götalandsregionen samt

att paragrafen ftirklaras omedelbart justerad

Protokollsonteckning

Camilla Johansson (C) lämnar for Centerpartiets ledamöter foljande
protokoll s anteckning :

"Centerpartiet i Uddevalla anser att avtalet i dess nuvarande form inte är
tillfredställande då IM-elever samt särskolelever har svårt att klara studiesituationer i
internatform, vilket riskerar florlängd studiegång och utanforskap. Det gör även att
avtalet blir kostnadsdrivande och påverkar redan en ansträngd situation ftir vår
gymnasieutbildning"

b rfh-,
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Arbetsmiljörapport Barn och utbildningsnämnden 2022
Sommonfotlning
Enligt Uddevalla kommuns SAM-kalender ör det systematiska arbetsmiljöarbetet ska
ftirvaltningarna lämna arbetsmiljörapport i mars till respektive nämnd. Bilagda
arbetsmiljörapport omfattar alla verksamheter inom barn och utbildningsfiirvaltningen.

Beslulsunderlog
Barn och utbildningsftirvaltningens tjiinsteskrivelse 2022-03 -02
Arbetsmiljörapport mars 2022 fiir Barn och utbildningsniimndens verksamheter

Beslul

Bam och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Arbetsmiljörapport mars2022 ftir Barn och utbildningsnämndens
verksamheter

ffi:%
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Utveckling av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret
(KAA)
Sommonfoltning
Enligt skollagen 29kap 9 $ avseende kommunens aktivitetsansvar ska en hemkommun
löpande under året hålla sig informerad om sysselsättningen hos de ungdomar i
kommunen som inte har $llt 20 år och inte genomfor utbildning i gymnasieskola eller
g5rmnasiesärskola eller motsvarande utbildning eller har examen från något av
utbildningarna. Hemkommunen ska erbjuda dessa ungdomar lämpliga individuella
åtgärder som i fiirsta hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller
återuppta en utbildning.

Hösten 2020 gtrordes en intern granskning av arbetet med kommunens aktivitetsansvar.
Slutsatsen av granskningen visar att det uppsökande arbetet fungerar och upp$ller de
krav skollagen kräver men även att det finns brister i stymingen och ledningen enligt de
riktlinjer Skolverket omnämner i de allmänna råden ftr KAA. Enligt granskningen
saknas en ändamålsenlig organisation med en tydlig ansvarsfiirdelning och en
strukturerad handlingsplan fiir arbetet samt en tydlighet gällande den ekonomiska
styrningen och vilka krav/mål huvudmannen Uddevalla kommun har på arbetet med
KAA.

Skolverket lyfter i sina allmiinna råd olika framgångsfaktorer i arbetet med aktivitets-
ansvaret, där bland andra att arbeta strukturerat med tydliga mål som kan utvärderas är
viktiga delar ftir att skapa en god kvalitet i verksamheten. Granskningen i intern-
kontrollen 2020 visar på samma slutsats och lämnar rekommendationer fiir att utveckla
kommunens aktivitetsansvar.

Beslulsunderlog
B arn och utbildningsforvaltningens tj änsteskrivelse 2022 -03 -02
Rapport Intem granskning av kommunens arbete med det kommunala aktivitetsansvaret

Beslul

B arn och utbildningsnämnden ftireslår Kommunstyrelsen b esluta

att en arbetsgrupp ftir arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret skapas där
repres entanter ifrån b am och utbildningsftirvaltningen, so ci altj änsten o ch
arbetsmarknadsavdelningen inom kommunledningskontoret deltar regelbundet

att ett samarbete med externa aktörer återupptas kring det kommunala aktivitetsansvaret

att en årlig handlingsplan fiir arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret utvecklas
med tydliga huvudmannamål for hur arbetet ska bedrivas inom bam och utbildnings-
forvaltningen, socialtj änsten o ch arb etsmarknads avdelningen
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att huvudmannen Uddevalla kommun årligen genomfiir en uppfoljning av barn och
utbildningsforvaltningens, socialtjänstens och arbetsmarknadsavdelningens
gemensamma arbete med det kommunala aktivitetsansvaret utifrån uppsatta
huvudmannamål i handlingsplanen

J signatur Utdragsbestyrkande
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Tilläggsbudget barn och utbildning 2022
Sqmmonfottning

Kommunfullmäktige har fattatbeslut om tilläggsbudget for 2022. Barn och utbildning
tillftirs 4 mkr som avser 2nkr ftir modernisering av maskinpark inom Östrabo Yrkes,
och2 mkr till barngrupperna inom ftirskolan.

Den ekonomiska återhämtningen efter utbrottet av coronapandemin är mer kraftfull än
vad som låg till grund fiir vårens beräkningar inör flerårsp1an20221024. Ökningen av
skatteintiikter och generella statsbidrag finansierar möjligheten till en tilläggsbudget till
flerårsplanen2022.

Den övergripande ftirdelningen inom Förskolan är till alla barn med lika belopp. Den
kommunala verksamheten fi)rdelar sin del av resurserna utifran verksamhetens
prioritering fiir att påverka barns sammanhang och kvalit6n i undervisningen.

Gymnasieskolans fiirdelning sker till prioriterade yrkesprogram med lika belopp per
elev. Den kommunala verksamheten fiirdelar sin del av resurserna utifrån prioriterade
ändamål i undervisningen.

Beslulsunderlog
B arn och utbildningsftrvaltningens tj änsteskrivelse 2022-03 -07

Beslul

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna ftirvaltningens fiirslag till ftirdelning av tilläggsbudget for 2022

ffi:
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Fördelning av statligt stöd till skolväsendet 2022
"skolmiljarden"
Sommqnfotlning
För att möta den tuffa utmaning som covid-l9-pandemin medftir forstärks det statliga
stödet till skolväsendet med I,4 miljard kronor 2022. Syftet med tillskottet åir att bidra
till goda ftirutsättningar fiir kommunerna att kunna såikerställa att alla barn och elever
ftir den utbildning de har rätt till, trots pandemin.

Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beriiknas efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fiirdelning av resurser till den egna verksamheten av
motsvarande slag.

Uddevalla kommuns andel av statsbidragetär 7 845 965 kr ftir 2022.
Utifrån kartläggning som ftirvaltningsledningen gjort fiireslås riktade insatser inom
grundskolans åk 4-9, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Beslulsunderlog
B arn och utbildningsfiirvaltningens tj ålnsteskrivelse 2022-03 -07

Beslul

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna fiirvaltningens örslag till fiirdelning av statligt stöd "skolmiljarden" 2022
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Uppdrag efter Barn och utbildningsnämndens resultatdialog
februari 2022

Sommonfottning

Vid resultatdialog i barn och utbildningsnämnden den 17 februan2022, avslutades
verksamheternas redogörelser med en sammanfattning av de viktigaste aktuella
problemen och behov av stöd från huvudman. Utifrån dessa behov tog nämnden fram
ett antal uppdrag till verksamhetscheferna.

Förskolan önskade utöka antal kompetensutvecklingsdagar med begränsat
öppethållande under året från fura till sex dagar. Förskolan lyfte även behovet av att ha
begränsat öppethållande under eftermiddagen ftirsta måndagen varje månad (med vissa
awikelser) från kl. 16.00 for pedagogisk utveckling och likvärdighet. Nämnden anser
att denna utökning av kompetensutvecklingsdagar och mötestid ftir personal är en
ftirutsättning ör att klara det kvalitativa uppdraget enligt fiirskolans läroplan. Dock
efterfrågas en god dialog med vårdnadshavare om begränsat öppethållande.

Grundskolan önskade att utöka antal kompetensutvecklingsdagar for fritidshemmen från
tre till fyra dagar per läsår med begränsat öppethållande. Nämnden anser att detta är
rimligt.

Grundskolan önskade även bättre ftirutsättningar ftir att kunna tillsvidareanställa
vikarier, bland annat med anledning av att elever i behov av särskilt stöd och elever med
hög frånvaro ska kunna få planerad undervisning. Nämnden efterfrågar ett underlag där
det belyses vad detta fiirslag skulle ffi for ekonomiska konsekvenser jämftirt med dagens
situation.

Gymnasieskolan önskade fiirutsättningar ftir att kunna fortsätta med de kompensatoriska
insatser som genomörts under 202I och om möjligt göra insatsema perrnanenta, då de
tycks ha god effekt på måluppfzllelsen. Nämnden anser det viktigt att prioritera elever i
behov av stöd och insatser som ökar andel elever som når gymnasieexamen. Nämnden
efterfrågar en utredning som visar på effekterna av de kompensatoriska insatserna under
pandemin samt en kostnadsberäkning fijr att göra dessa insatser permanenta.

Vuxenutbildningen framhåller att det rir viktigt att fokusera på SFI när det gäller att
motverka utbildningsskulden. Nämnden ställer sig positiv till detta, men efterfrägar ett
underlag som visar hur utbildningsskulden inom SFI kan minskas och vilka ekonomiska
konsekvenser detta medftir.

Därtill önskade nämnden en ftirdjupning i hur samverkan sker mellan elevhälsan på
grundskolan och gymnasieskolans elevhälsa fiir att underlätta övergång till
gymnasieskolan. Nämnden vill att överlämningen ska ta hänsyn till även psykisk hälsa,
då detta är viktigt fiir fullfiiljda studier samt trygghet och studiero.

J signatur Utdragsbestyrkande
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Nämnden diskuterade även vad grundskolan och gymnasieskolan gör ftir de elever som
är högpresterande. Nämnden vill ha en återkoppling på detta, men det är inte kopplat till
något uppdrag.

Beslulsunderlog
B arn och utbildningsft rvaltningens tj åinsteskrivel se 2022 -03 -02
B arn och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2022-02- t7 $ 25

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ftirskolan får i uppdrag att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar per år fran fura
till sex dagar. Dessa dagar har ftirskolorna begränsat öppethållande.

att fiirskolan får i uppdragatthabegränsat öppethållande från kl. l6:00 cirka en
eftermiddag i månaden for att anordna personalmöten fiir pedagogisk utveckling och
likvärdighet.

att grundskolan får i uppdrag att ta fram ett ekonomiskt underlag med
kostnadsberäkningar ftir tillsvidareanställda vikarier, jämfort med dagens situation med
tillfZilliga vikarier

att grundskolan får i uppdrag att utöka antalet kompetensutvecklingsdagar ftir
fritidshemmen från tre till fyra dagar per läsår och ha begränsat öppethållande under
dessa dagar

att gymnasieskolan fiir i uppdrag att göra en utredning som visar på vilka effekter de
kompensatoriska insatserna under 2021har ffitt fiir måluppfrllelsen, samt ta fram ett
fordjupat ekonomiskt underlag fiir vad det skulle innebära att permanenta dessa insatser

att vuxenutbildningen fiir i uppdrag atttafram ett underlag som visar hur
utbildningsskulden inom SFI kan minskas och vilka ekonomiska konsekvenser detta
medfiir

att grundskolan och gymnasieskolan får i uppdrag att tillsammans ta fram en
beskrivning ft)r en lordjupad överlämning mellan skolformerna som också innefattar
psykisk ohälsa samt

att uppdragen delredovisas på barn och utbildningsnämndens sammanträde i oktober
2022.
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lnrättande av förskoleklassenhet Stråket från och med läsåret
2022t2023
Sommonfottning

Vid Källdalsskolan F-3 finns en fiirskoleklass som tar emot elever som fiirväntas ha sin
fortsatta skolgång inom grundsärskolan. På grund av ökat antal elever inom grund-
särskolan har Källdalsskolans särskoledel behov av ytterligare lokaler infiir läsåret
202212023.

Översyn av grundsiirskolans samtliga enheter och ftirläggning till olika skollokaler sker.

Planering pägär fiir att ha yngre elever vid Stråkets grundsärskola. Att kunna ta emot
elever i örskoleklass som ftirväntas ha sin fortsatta skolgång i grundsiirskolan vid en

skolenhet där båda verksamhetsformerna finns har varit mycket positivt ur ett elev-
perspektiv. Eleverna kan då vara kvar i samma lokaler. Med anledning av detta behöver
en fiirskoleklassenhet inrättas vid Stråketskolan.

Beslulsunderlog
Förvaltningens tj änsteskrivelse daterad 2022-03 -04

Beslul

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att från och med läsåret 2022/2023 irrätta enheten fiirskoleklass vid Stråketskolan

ffi:
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Barn och utbi ld n i n gs näm ndens an mäl n i n gsärenden 2022-03-24
Sommonfottning

I forteckning över inkomna skrivelser, domar och protokoll med mera redovisas vad
som har inkommit till bam och utbildningsfiirvaltningen under perioden 2022-02-08-
2022-03-14

Beslutsunderlog
B arn och utbildningsfiirvaltningens tj änsteskrivelse 2022 -03 - I 4

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att notera informationen

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Born och ulbildningsnömnden

2022-03-24

s68 Dnr BUN 2022/00002

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2022-03-24
Sommonfqllning
Genom ftrteckning daterad 2022-03-14 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog

B arn och utbildningsfiirvaltningens tj änsteskrivelse 2022 -03 - I 4

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingama

signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Born och ulbildningsnämnden

2022-03-24
%

s6e Dnr BUN 2022/OOO31

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt2022-03-24
Sqmmqnfotlning
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 $ 96 att å
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om barn och elever som anser sig ha
blivit utsatta fiir kråinkande behandling.

Genom ftirteckningar uttagna ur systemet ProReNata2022-02-07,2022-02-14,2022-
02-21 och2022-02-28 ar:rrrals av rektor giorda anmälningar om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta fiir kränkande behandling.

Beslutsunderlog
B arn och utbildningsfiirvaltningens tj änsteskrivelse 2022-03 - I 4

Beslul

Barn och utbildningsniimnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingama

l{tA
signatur Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Born och ulbildningsnämnden

2022-03-24

s70 Dnr BUN 2022/OOO33

Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a g Skollagen - utredning
om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola
2022-03-24
Sqmmqnfotlning
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordftiranden 2018-08-23 $ 108 att å
nämndens vägnar motta anmälningar från rektor om elevs frånvaro i fiirskoleklass,
grundskola och grundsärskola.

Genom örteckning uttagna ur systemet ProReNata 2022-02-07,2022-02-14 och 2022-
02-21anmäls av rektor gjorda anmälningar om långvarig eller upprepad frånvaro i
fiirskoleklass, grundskola och grundsärskola

Beslulsunderlog
B arn och utbildningsfi)rvaltningens tj iinsteskrivel se 2022 -03 - I 4

Beslul

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingama

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Born och utbildningsnömnden

2022-03-24

s7l Dnr BUN 2022/OOO15

lnformation från ordförande till barn och utbildningsnämnd
2022-03-24

Sqmmonfottning
Bam och utbildningsnämndens ordfiirande informerar att han ska undersöka
möjligheten till ett forum där fiirtroendevalda kan ställa frågor om nya
Ljungskileskolan.

Ordftirande frägar nämnden om lokalen 1:1 1 i Agneberg Norra åir en bra sal som kan
användas även fiir kommande nämndsammanträden. Niimnden anser att det är en bra
lokal men nägra anser att möbleringen inte åir optimal. Nämndssekreterare frågar om
lokalen är ledig berörda datum.

Ordfiirande informerar om bristen på ftirskoleplatser i Ljungskile och vad som
genomfiirs ftir att åtgiirda bristen.

Beslul

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna informationen

a

I

signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Born och utbildningsnömnden

2022-03-24

s72

övriga frågor
Sqmmonfqttning

Inga öwiga frågor lämnas.

Dnr BUN 266962

J
E

signatur Utdragsbestyrkande
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Prolokoll
Born och utbildningsnömnden

2022-03-24

s73 Dnr BUN 2022/00017

B ud getd ia log 2023-2025
Sommqnfotlning
2021 ärs resultat samt planeringsfiirutsättningarna for 2023-2025 kommer att behandlas
vid budgetdialogen den 8 april. Kommunledningskontoret har tagit fram
planeringsftirutsättningarna efter politiska riktlinjer. Förvaltningen har utarbetat forslag
till underlag till budgetdialogen.

Beslulsunderlog
Barn och utbildningsftirvaltningens tjänsteskrivelse 2021-03-14 med bilagor

Beslut

Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkåinna fiirvaltningens underlag fiir den fortsatta budgetdialogen.
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Utdragsbestyrkande


