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Sommonlröde
Plots och lid

Barn och utbildningsnämnden
Sammanträdesrum Varvet, kl. 1 0:30-

ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordftirande
Vivian Uddön (MP), l:e vice ordftirande
Magnus Jacobsson (KD),2:e vice ordftirande
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C)
Claes Dahlgren (L)

15

:30

Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)

Äsa Carlsson (S)
Erdin Pirqe (V)
Majvor Abdon (UP)
Tjönstgöronde ersötlore

Glenn Patriksson (S) ersätter Håkan Hansson (V)
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Martin Pettersson (SD)

Ersöttore

Sofia Andersson Hallonqvist (L)
Veronica Vendel (S)
Kjell Grönlund (MP)

övrigo

Förvaltningschef BUN Hans- Lennart Schylberg $ 79, $ 80 pkt 1-3, $ 81

pkt 1-3
Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson

$ 79, $ 80

pkt 1-2,4-5

$$

81-95
Förvaltningssekreterare BUN Perni lla Gustafsson
Utredare BUN Anna Hurtig $ 79, $ 80 pkt 1-3
Ulses otl juslero

Jusleringens plols och tid

Robert Wendel (S)
Stadshuset 2017-06-19

Underskrifl sekrelerore

Ru*xJ** {s "ä.f=t
"'T" "

Paragrafer

$$ 79-82
$$ 8s-es

Gustafsson
Underskfitt ordföronde

Cecilia S andberg
Underskrift jusleronde

Robert Wendel
BEVIS

Sommontröde
Förvorqs hos
Ansloget sötts upp
Anslogel los ner
Underskritt

och ANSIAG om jusleringens lillkönnogivonde
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Ekonom BUN Monica Nilsson $ 79, $ 80 pkt 1-2
Utredare BUN Arinette Jonshamre $ 79, $ 80 pkt l-3, 5
Utredare BUN Ingela Haglund Hansson g 80 pkt 4-5
Administrativ enhetschef grundskolan Helena Kleveros $ 80 pkt 4-5
Personalftireträdare Monica Torstensson
Personalftjreträdare Agneta Läckström

Justerandes signatur

aj

P,J

Utdragsbestyrkande
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Sommonlröde
Plots och tid

Barn och utbildningsnämnden
Sammanträdesrum Varvet, kl. I 5 : 1 5

ledomöter

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

Tjönstgöronde ersötlore

Glenn Patriksson (S) ersätter Hakan Hansson (V)
Fatima Ali Ismail (KD) ersätter Martin Pettersson (SD)

Ersöttore

Sofia Andersson Hallonqvist (L)
Veronica Vendel (S)
Kjell Grönlund (MP)

övrigo

Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafsson
Personalft)reträdare Agneta Läckström
Personalftireträdare Monica Torstensson

Utses otl justero

Robert Wendel (S)

Jusleringens plots och tid

Paragrafer

5

S

Underskrift sekreterore

A-t

$$ 83-84
justering
Omedelbar

Gustafsson
Underskrift ordföronde
Sandberg
Underskritl jusferonde

Robert
BEVIS

Sommonlröde
Förvoros hos
Anslogel sötls upp

Anslogel tqs ner

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde

Bam och utbildningsnåimnden 2017 -06-1 5
Barn och utbildningsftirvaltningen
2017-06-ts
2017-07-07
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Pernilla Gustafsson
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Dnr BUN 266876

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 Robert
Wendel (S). Beräknad tid ftir justering tir måndagen den 19 juni 2017.

Beslul

attväljaRobert Wendel (S) till justerande samt
att justering äger rum måndagen den 19 juni2017
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80

Dnr BUN 2017/00013

lnformation till nämnd 2017-06-15
1.

2.

3.

Justerande av dagordning
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) meddelar att information om nya
dataskyddsftirordningen utgår från dagens sammanträde och flyttas
nämndsammanträdet i augusti.

till

Internkontroll 2017 Delrapport
Ekonom Monica Nilsson informerar om delrapporten ftir interkontrollen20IT
Nilsson redogör ftir ftiljande punkter:
1. Granskning av upphandling
2. Avdragsftirbudet
4. Kontroll av bidrag till fristående verksamhet
6. Utdrag ur belastningsregister vid anställning
7. Barnomsorg enligt behov/skollag
10. Systematisktkvalitetsarbete
11. Finansieringsperspektiv i niimndbeslut
15. IKT - Anpassas undervisningens innehåll och upplägg till att
barnen/eleverna har digitala lärverktyg
Uppftiljning och analys av sjukfrånvaro och arbetet med handlingsplaner
utifrån medarbetarundersöknin g
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar att det under våren lämnas
en arbetsmiljörapport med ett centralt perspektiv och att verksamhetscheferna
låimnar sina rapporter i december.
Utredare Arinette Jonshamre informerar om Hälsoresan och sjukstatistik ftir
barn och utbildningsfiirvaltningen.

Information lämnas om statsbidrag ftir mindre barngrupper i ftirskolan,
skyddsronder och medarbetarenkäten frän 201 4. Nämnden diskuterar lärarnas
och ftirskolelärarnas arbetsmiljö, kompetensutveckling, rekrytering och
lönebildning.
Informations låimnas även om Uddevalla kommuns övergripande
arbetsmiljöplan.

4.

Rapport om skolplacering infiir läsåret20l7l20l8
Administrativ enhetschef grundskola Helena Kleveros informerar om
skolplaceringen inftir läsåret 2017 12018. Andelen tillgodosedda
fiirstahandsönskemål och som har accepterat ftireslagen skolplacering infiir
läsåret 201712018 är 95 %
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Forts. $ 80

5.

Information om ny befolkningsprognos
Utredare Ingela Haglund Hansson informerar om den nya befolkningsprognosen
i relation till de ftirskole- och skolplatser som kommunen har.
Haglund Hansson informerar även om arbetet med om- och tillbyggnad av
Ramnerödsskolan.
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Dnr BUN 2017 /00014

lnformation - Förvaltningschet 2017-06-1 5

1. Lokalfrågor
Förvaltningschef Hans -Lennart S chylberg låimnar information om
Källdalsskolan och Linndaskolan.

2.

Barn och utbildningsnämndens årshjul20l7
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om höstens budgetarbete.

3.

Inspektionsärenden
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om incidenter vid
skolavslutning.

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om ett överklagande
mark- och miljööverdomstolen gällande modul vid Bokenäs skola.

till

Bengtsson informerar om aktuella inspektionsärenden, om Skolinspektionens
återftiringsmöte gällande Norgårdenskolan 7-9 samt om de beslut som har
inkommit i Skolinspektionens regelbundna tillsyn.
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lnformation - Ordförande
1.

Dnr BUN 2O17/OOO15
201 7-06-{ 5

Information från Fyrbodal
2:e vice ordftirande Magnus Jacobsson (KD) informerar att Fyrbodals Direktion
har beslutat att aweckla beredningarna och att beredningarnas frågor läggs
direkt på Direktionen.
Nåimnden diskuterar hur Uddevalla kommun ska hantera awecklingen och
effekter den kan få.

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/00243

Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 5857-17 - överklagan av
beslut om återkallelse av beslut om rätt till bidrag
Sqmmonfottning
Christella bamomsorg AB har till Förvaltningsrätten i Grlteborg inkommit med en
överklagan av barn och utbildningsniimndens beslut 2017-04-20 $ 57 "Beslut om
återkallelse av beslut om rätt till bidrag".
Förvaltningsrätten har ftirelagt Uddevalla kommun, barn och utbildning, att yttra sig
över överklagan. Barn och utbildningsftirvaltningens yttrande med bilagor samt insänd
överklagan biläggs tj änsteskrivelsen.

Beslutsunderlog
B arn och utbildnings tj iinste skriv else 20 I 7 -0 6 -02
Yttrande till Förvaltningsrätten i mål 5758-17 inklusive bilagor
Överklagan från Christella barnomsorg
Beslut
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att till Förvaltningsrätten i Göteborg översända barn och utbildnings tjänsteskrivelse
2017-06-02 med bilagor samt
att

par agr afen f iirklaras omede lbart j usterad

Deltogonde i beslul
Magnus Jacobsson (KD), Fatima Ali Ismaiel (KD), Ingela Ruthner (M), Claes Dahlgren
(L), Camilla Olsson (C) och Majvor Abdon (UP) avstar fran att delta i beslutet.
Vid protokollet

Pernilla Gustafsson
Förvaltningssekreterare

L
Cecilia Sandberg (S)
Ordftirande
Justerandes signatur

Wendel (S)
Justerande
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Dnr BUN 2017 /00359

s84

Kommunstyrelsens remiss - Trafik- och parkeringsstrategi för
Uddevalla kommun
Sqmmonfottning
Barn och utbildningsnåimnden har getts möjlighet att låimna synpunkter på remiss
gällande Trafik- och parkeringsstrategi ftir Uddevalla kommun. KLK tog beslut 201704-06 att remittera detta ärende till samtliga nåimnder och andra berörda myndigheter
och organisationer med begiiran om synpunkter senast den20l7-06-16.

Beslulsunderlog
Delegationsbeslut - Trafik- och parkeringsstrategi for Uddevalla kommun.
Tjänsteskrivelse KLK - Trafik- och parkeringsstrategi ftir Uddevalla kommun
Följebrev KS remiss Trafik- och parkeringsstrategi ftir Uddevalla kommun
Trafik- och parkeringsstrategi ftir Uddevalla kommun Remissversion
Barn och utbildnings tj änsteskriv else 20 | 7 -0 5 -23
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande Trafik- och
parkeringsstrategi ftir Uddevalla kommun översåinda ftirvaltningens tjåinsteskrivelse
daterad 2017 -05 -23 samt
att paragrafen ftirklaras omedelbart justerad

Vid protokollet

A?ex*rlJ=,
Pemilla Gustafsson
Förvaltningssekreterare

Cecilia Sandberg (S)
Ordftirande

Justerandes signatur

Robert Wendel (S)
Justerande
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Dnr BUN 2016/00650

s85

Deloitte - Granskning av Uddevalla kommuns ärende- och
protokollhantering
Sommonfottning
Deloitte har på uppdrag av de fiirtroendevalda revisorema granskat Uddevalla kommuns
åirende- och protokollhantering med ftlljande revisionsfrågor "Säkerställer kommunstyrelsen, barn och utbildningsnämnden, socialnämnden samt kommunens bolag och
stiftelser att upprättade protokoll ftiljer kommunallagens och aktiebolagslagens krav på
protokoll?" samt "Såikerställer kommunstyrelsen, barn och utbildningsnåimnden, socialnämnden samt kommunens bolag och stiftelser att hanteringen av allmänna handlingar
är ändamålsenlig och tillgodoser de krav som framgår av gällande lagstiftning?"

Utifran vad som framkommit i granskningen har två rapporter med iakttagelser och
rekommendationer tagits fram.

I barn och utbildningsftirvaltningens tjåinsteskrivelse lämnas svar på vilka åtgärder som
barn och utbildning har för avsikt att vidta med anledning av de rekommendationer som
revisorerna redovisar i rapporterna.
Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse

20 I 7-05- 1 6

Revisionsrapport Granskning av Uddevalla kommuns protokollhantering
Revisionsrapport Granskning av Uddevalla kommuns åirendehantering
Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att som svar på revisionsrapporterna "Granskning av kommunens ärendehantering"
samt "Granskning av Uddevalla kommuns protokollhantering" överslinda barn och
utbildningsftirvaltningens tjiinsteskrivelse Deloitte - Granskning av Uddevalla kommuns
ärende- och protokollhantering, daterad 20 17 -0 5 - I 6
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Skolkommissionens betänkande - Samling för skolan Nationell strategi för kunskap och likvärdighet
Sommonfqtlning
Skolkommissionen lämnade 2017-04-20 över sitt slutbetiinkande "samling ftir skolan,
Nationell strategi ftir 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 är 2017-08-05 ftir avsnitt 8.2
"Ökat nationellt ansvar för skolans finansiering" och 2017-09-01fiir övriga delar.
Uddevalla kommun är inte utsedd som remissinstans, men barn och utbildningsn?imndens presidium önskar att nåimnden åindå lämnar yttrande över innehållet i
remissen.

-

Med håinsyn till svarstiden ftir avsnitt 8.2 - "Ökat nationellt ansvar ftir skolans
finansiering" och nämndens sammanträdesdatum behövs delegation till ordftiranden att
avge svar i denna del.

Beslutsunderlog
B arn och utbildnings

tj åinste skriv else 20 | 7 -0 5 -23
Skolkommissionens betiinkande - "Samling ftir skolan - Nationell strategi ft)r kunskap
och likvåirdighet"

Yrkonde
Magnus Jacobsson (KD): bifall

till

ftirslaget i handlingarna.

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att delegera till ordftranden att avge yttrande till Utbildningsdepartetmentet avseende
avsnitt 8.2 - "Ökat nationellt ansvar ftir skolans finansiering" i SOU 2017:35 "Samling
ftjr skolan - Nationell strategi ftir kunskap och likviirdighet".
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Deloitte - Revisorsrapport gällande investeringar och underhåll
av anläggningar
Sqmmonfotlning
Deloitte AB har av de ftirtroendevalda revisorerna i Uddevalla kommun fatt uppdraget
att granska investeringar och underhåll av anläggningar i Uddevalla kommun och
kommunens bolag och stiftelser. Den revisionsfråga som ställs är: Har Uddevalla
kommun samt Uddevalla kommuns bolag och stiftelser en åindamålsenlig investeringsoch underhållsprocess?

Deloitte's bedömning är att Uddevalla kommun och kommunens bolag och stiftelser
viss del har en iindamålsenlig investerings- och underhållsprocess och har genom
granskningen gjort ett antal iakttagelser och låimnat ett antal rekommendationer till
ftirändrade arbetssätt.

till

Beslulsunderlog
Rapport avseende granskning av investeringar och underhåll av anläggningar, Deloitte,
2017-01-18
Barn och utbildnings tj åinsteskriv else 20 I 7 -0 5 -24

Beslul
Barn och utbildningsniimnden beslutar

att som svar på granskningen låimna ftirvaltningens tjåinsteskrivelse
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s88

Samhällsbyggnadsnämndens remiss: Medborgarförslag från
Erik Gustafsson om att bygga fler parkeringsplatser vid
Sandersdalsskolan
Sommonfqtlning
Erik Gustafsson har inkommit med ett medborgarft)rslag att bygga fler parkeringsplatser
vid Sandersdalsskolan. Kommunfullmiiktige beslutade 2016-09-14 att överlåta till
samhällsbyggnadsnämnden att besluta i åirendet efter remiss till barn och utbildningsnåimnden.

Beslutsunderlog
KF Beslut-201600393
E-post, Medborgarftirslag från Erik Gustafsson
Medborgarftirslag fran Erik Gustafsson
Barn och utbildnings tj änsteskriv else 20 | 7 -0 5 -23
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att invåinta kommande om- och tillbyggnad Sandersdalsskolan och i samband med det
göra översyn och åtgärder gällande trafik med hänvisning till motivering i
ftirvaltningens tj änsteskrivelse daterad 20 l7 -05 -23 .
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Samhällsbyggnadsnämndens remiss rörande detaljplan för
Fisketången 1
Sommqnfqttning
Barn och utbildningsnåimnden har getts möjlighet att liimna synpunkter på förslag till
detaljplan ftir del av fastigheten FISKETÄNGEN 1, Nytt flerbostadshus i stadsdelen
Skogslyckan i Uddevalla. Planområdet ligger i Skogslyckan, mellan Nordanvindsvägen
och Kurverödsleden, strax norr om ett nyligen uppftirt 7-våningshus. Planarbetet syftar
till att pröva lämpligheten av ett nytt flerbostadshus med ca 30 lägenheter.

Beslulsunderlog
Kungörelse - detaljplan ftir Fisketangen 1.
Beskrivning - detaljplan ftir Fisketången 1.
Plankarta - detaljplan ftir Fisketången 1.
Barn och utbildnings tj åinste skriv else 20 I 7 -0 5 -24
Beslut
Barn och utbildningsniimnden beslutar

att som svar på de samrådshandlingar som tagits fram rörande detaljplan ftir del av
fastigheten FISKETÅNGEN l, Uddevalla kommun översända ftirvaltningens
tj änsteskrivelse datera d 20 17 -05 -24.
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se0
Ti I fsyn

rapport vårterm i nen 2017

Sommonfotlning
Enligt 26kap. skollagen (2010:800) 4 $ har kommunen tillsyn över forskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt och pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har ftirklarat ha rätt till bidrag.
Syftet med tillsynen är enligt 2 $ att genom en självståindig granskning kontrollera att en
verksamhet uppfyller kraven i lagar och andra ftireskrifter. Om tillsynsmyndigheten
upptäcker brister vid tillsynen ska myndigheten fatta beslut om åtgärder som kan behövas ftir att huvudmannen ska rätta till fel som upptäckts vid granskningen.
Under våren 2017 har tillsynsenheten genomftirt regelbunden tillsyn av fem huvudmåin
ftir örskola och en huvudman fiir pedagogisk omsorg samt avslutat pågående ärenden
frän2016 inom pedagogisk omsorg. I denna rapport redovisas vad som framkommit vid
tillsynen samt vilka åtglirder som vidtagits.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskriv else 20 I 7 -0 5 -26
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkiinna tillsynsenhetens rapport ftir våren 2017 i enlighet med forvaltningens
tj

änsteskrivelse, datera d 2017 -05 -26.
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nin

g i nterkontrol I plan 2017,

Del

rapport

juni

Sommonfottning
Det primåira syftet med internkontroll är att de av fullmiiktige fastställda målen uppfylls.
Intemkontroll utgör ett ledningsverktyg ftir såväl den politiska nämnden och tjåinstemiinnen. I den interna kontrollen ingår att skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade
system och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillfitrlitlig redovisning samt
information om verksamheten i övrigt såikras. Det ingår också aff såikerställa att lagar,
policy, reglementen m.m. tilliimpas och att man skyddar sig mot ftirluster eller
ftirstörelse av kommunens tillgångar. I juni presenteras en delrapport med ett urval av
internkontrollplanens punkter ftir barn och utbildningsniimnden. Alla kontrollpunkter
årsrapporteras till nåimnden i december. Kontrolpunkt 15 om IKT är en slutrapport och
bifogas i sin helhet. Delrapporten av uppftiljningen av internkontrollplanenfor 2017 tar
upp ftiljande punkter: 1. Granskning av upphandling2. Avdragsftirbudet 4. Kontroll av
bidrag till fristående verksamhet 6. Utdrag ur belastningsregistret vid anställning7.
Barnomsorg enligt behov/skollag 10. Systematiskt kvalitetsarbete 1 l.
Finansieringsperspektiv i ntimndbeslut 15. IKT - Anpassas undervisningens innehåll
och upplägg till att barnen/eleverna har digitala verktyg
Beslutsunderlog
Uppftilj ning Internkontro llplan 20 I 7, Delrapport j uni
Barn och utbildnings tj iinsteskrivelse 20 1 7-06-0 I
Beslut
Barn och utbildningsnåimnden beslutar att Godkiinna delrapporten av uppftiljning av
internkontrollplan 20 1 7
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Rapport om skolplacering inför läsåret 201712018
Sqmmqnfottning
Rapporten sammanfattar resultaten av Skolplacering inftir läsåret2017-2018 utifrån den
information som finns imaj-17.

I arets skolplaceringsprocess tillåimpades samma administrativa rutiner som närmast
ftiregående läsår. Förslag till skolplacering anvisades. De vårdnadshavare som
accepterade ftirslaget behövde inte besvara ftirslaget. Möjlighet gavs att lämna ansökan
till annan skola i mån av plats på önskad skola.

Andelen tillgodosedda ftirstahandsönskemål totalt sett kan beråiknas till 95 Yo, men
merparten av vårdnadshavarna har inte akti\4 tackat ja till skolplacering utan valt att
acceptera den skolplacering som fiireslagits. Av de ansökningar som låimnades till
kommunala skolor i ftirsta, andra eller tredje hand så kunde 40 %beviljas placering
enligt liimnad ansökan. Antalet aktiva ansökningar har minskat jämftirt med fiirra året
trots att antalet berörda elever i år är något fler,1251 elever jåimftirt med 1235
ftlregående år.

Beslulsunderlog
Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden g 180 2015-12-17
Protokollsutdrag Bam- och utbildningsnåimnden g 73 2016-05-19
Barn och utbildnings skrivelse ang. vårdnadshavares missbruk av reglema om
folkbokftiring i syfte att få sina barn placerade i önskad skola daterad 2016-10-25 BUN
2016100692
Bam och utbildnings tjiinsteskrivelse med bilaga daterad 2017-05-ll
Beslul
Bam och utbildningsnämnden beslutar

att godkåinna Rapport om skolplacering inft)r läsåret 2017-2018
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Anmälan om beslut fattade å nämndens vägnar 2017-06-15
Sommonfottning
Genom ftirteckning dat.2017-06-05 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnåimndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj åinsteskrivelse

20 I 7-06-05

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
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Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt 2017-06-15
Sqmmonfotlning
Barn och utbildningsnåimnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 $ 96 att å
nåimndens vägnar motta anmälningar fran ftirskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha

blivit utsatta ftir kråinkande behandling.

Genom fiirteckning dat.2017-06-05 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnåimndens vägnar.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tjåinsteskrivelse

20 I 7-06-05

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
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övriga frågor

Ordftirande Cecilia Sandberg (S) tackar barn och utbildningsniimnden och ftirvaltningen
ftir ett gott sammarbete och önskar alla en hrirlig sommar.

2:evice ordftirande Magnus Jacobsson (KD) tackar ordftirande ftir ett bra arbete och
önskar henne en fin sommar.
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