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Sommontröde
Plqfs och tid

Barn och utbildningsnämnden
Sammanträdesrum Bäve kl. 08:30- I 4:00

[edomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordförande g I l7 pkt 3-6, $ 118 pkt 3, $$ t t9-127
Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordftirande $ 117 pkt 3-6, $ 118 pkt 3,
$$ 119-127. Ordftirande $ 116, g 117pkt l-2, $ 118pkt 1-2
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C)
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)
Åsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Martin Pettersson (SD)
Majvor Abdon (UP)

Tjönsigöronde ersötlore

Kjell Grönlund (MP) ersätter Vivian Uddön (MP),

Ersöflore

Anna-Malin Björk Joelsson (C)
Glenn Patriksson (S) $ 117 pkt 3-6, $ 118 pkt 3, $$ 1 19-127
Marie-Louise Ekberg (S)
Veronica Vendel (S)

Övrigo

Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson g 117 pkt 6, g 118 pkt
Förvaltningssekreterare BIIN Pemilla Gustafsson

Ulses oft juslero
Justeringens plots och tid

Håkan Hansson (V)
p!4lshuset 2017-10-20

Underskritl sekrelerore

1:e vice ordförande
Glenn Patriksson (S) ersätter Cecilia Sandberg (S), ordförande g I 16,ll7
pkt l-2, $ 1 18 pkt 1-2
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Sommontröde
Förvoros hos
Ansloget sötts upp
Ansloget los ner
Underskritl

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde

Bam och utbildningsnämnden 2017 -10-17
Barn och utbildningsftirvaltningen
2017-t0-20
2017-11-13
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Pernilla Gustafsson
Justerandes signatur
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Utredare BUN Ingela Haglund Hansson $ 116, $ 117 pkt 1, $ 118 pkt I
Lokalplanerare BIIN Tony Andersson $ 116, $ 117 pkt 1, $ 118 pkt 1
Utredare BUN Anna Hurtig $ 116, $ 117 pkt 1-4, $ I 18 pkt 1-2
Chefsekonom BUN Thomas Davidsson $ 117 pkt 2
Verksamhetschef ftirskola Lena-Maria Vinberg $ I 17 pkt 5
Personalftireträdare Eva Carlsson $$ 116-117, $ I 18 pkt l-2, $$ 119-121,
$$ 123-126
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Dnr BUN 266876

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering

Sqmmonfottning
Upprop forrättas, justerande väljs och tid ftir justering bestäms. I tur att justera är Håkan
Hansson (V). Beräknad tid lor justering är torsdagen den 19 oktober 2017.

Yrkonden
Håkan Hansson (V): att justeringen äger rum fredagen den 20 oktober 2017.
Beslut
Barn och utbildningsnämndens beslutar

att välja Håkan Hansson (V) till justerande samt
attjustering äger rum fredagen den 20 oktober 2017
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lnformation till nämnd 2017-10-17
1.

Lokalförsörjningsplan
Utredare Ingela Haglund Hansson informerar om sitt arbete med lokalftirsörjningsplanen for 2018-2028 samt redogör ftir platskapaciteten hos
kommunens grundskolor for 2018-2021. Haglund Hansson lämnar information
gällande om- och tillbyggnationen av Ramnerödsskolan samt om vilka beslut
om förstudie som är tagna och vilka beslut om förstudie som behöver fattas.
Bam och utbildningsnämnden diskuterar området Ljungskile-Forshälla

2.

Förslag på anslagsbindningsnivåer
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om ftirvaltningens ftirslag till
anslagsbindningsnivåer, om nämndens viktigaste utmaningar samt redogör för
flerårsplanen ft)r 2018-2020 där fokus ligger på grundskolans kunskapsresultat
samt studiero och trygghet. Davidsson redogör ftir majoritetens högstadiesatsning. Chefsekonomen går igenom anslagsbindningsnivåema per verksamhet ft)r
2018 och ger information om effekthemtagningsprocesen och ftirvaltningens
kostnader ftir Kontaktcenter.
Vidare informerar Thomas Davidsson om nämndens aktuella investeringar och
ger en lägesbedömning för projekten.

3.

Styrkort
Utredare Anna Hurtig informerar om arbetet med barn och utbildningsnämndens
styrkort och hur styrkortet är uppbyggt. Hurtig redogör för strategiema och
uppdragen i barn och utbildningsnämndens styrkort samt om dess mått och vad
niimnden mäter.

4.

Skolinspektionens rapporter
Utredare Anna Hurtig informerar om Skolinspektionens huvudmannarapporter
ftjr verksamheterna ft)rskola, fritidshem, ftirskoleklass-grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildningen efter deras regelbundna tillsyn
Hurtig redogör ftjr Skolinspektionens kritik till verksamheterna.
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) framftlr att det har varit ett gott sammarbete
med Skolinspektionen under deras tillsyn.

5.

Barnomsorgskön
Verksamhetschef ftirskola Lena-Maria Vinberg redogör ftir barnomsorgskön per
15 oktober 2017. Vinberg informerar även om vilka enheter som har platser kvar
och var det planeras fler ftirskoleplatser.
Bam och utbildningsnämnden diskuterar lokal- och personalbristen inom
förskolan.
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Anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen samt uppfiiljning och analys av det fiirebyggande arbetet inkl.
information om förändringar i diskrimineringslagen
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar att antalet anmälningar om
att bam/elev anser sig vara kränkt/trakasserad/diskriminerad har ökat från
terminen innan.
Bengtsson redogör ftir forändringarna i diskrimineringslagen och ftir de sex
former av diskriminering som lagen tar upp.
Lise-Lotte Bengtsson redogör ftir skyldigheten att utreda och vidta åtgiirder så
fort det kommer till personalens kännedom att ett barn eller en elev anser sig
vara kränkt/trakasserad/diskriminerad. Information lämnas vidare om utredningens genomftirande samt om det ftirebyggande och främjande arbetet för att
öka elevernas trygghet.

Barn och utbildningsnämnden diskuterar ledamöternas och ersättarnas tillgång
till information i större elevärenden.
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Dnr BUN 2017 /OO014

lnformation - Förvaltningschel 2017 -10-17

l.

Lokalfrågor
Lokalplanerare Tony Andersson informerar om investeringarna i flerårsplanen
flor 2018-2020 samt redogör ftir tidplanen ftir de olika projekten.
Utredare Anna Hurtig informerar om upphandlingen av två ftirskolebussar. Barn
och utbildningsnämnden diskuterar gruppstorlek och hur det påverkar elever och
personal.

2.

Arbetsmiljö
Utredare Anna Hurtig informerar om en arbetsmiljömodul

3.

till

systemet Stratsys.

Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om aktuella
inspektionsärenden.
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Dnr BUN 2017 /00015

lnformation - Ordförande 2017

1. Information

från Fyrbodal

2:e vice ordftirande Magnus Jacobsson (KD) informerar att Fyrbodals direktion
håller pä att arbeta fram en ny organisation efter att utbildningsberedningen är
nedlagd. Ordftirande Cecilia Sandberg (S) menar att ärendet är ute på remiss hos
Fyrbodals kommuner.

2.

Samarbete med Ljungskile Folkhögskola
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) informerar att det pågår ett arbete med att hyra
fler lokaler av Ljungskile folkhögskola till Linnöaskolan.
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Barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar 2018
Sommqnfottning
För 2018 ftireslås nedanstående sammanträdesdatum för barn och utbildningsnämndens
ordinarie sammanträden samt dess presidium. Sammanträdet börjar kl. 08.30 och pågår
till kl. 12.00 med information (stängd nämnd) därefter fortsätter sammanträdet kl. 13.00
med beslutsärenden (öppen nämnd). Eventuella awikelser framgår av kallelsen.

rebruari

Presidium
torsdagar
kr.09.00
1 1 ianuari
1 februari

vlars

8 mars

\pril

9 april (mån)

Mai

mai (tis)
31 mai

Wånad

Ianuari

luni
Iuli
\ugusti

8

September

9 augusti
6 september

)ktober
{ovember
)ecember

oktober
8 november
29 november
1

1

Barn och utbildningsnämnd
torsdagar
kI.08.30
25 ianuarr

KS
onsdagar

15 februari
22 mars
19 april
24 mai
15 iuni (fre)

31 ianuari
28 februari
28 mars
25 april
30 mai
20 iuni

23 augusti
20 september
25 oktober
22 november
13 december

29 augusti
26 september
31 oktober
28 november
l9 december

Beslutsunderlog
Bam och utbildnings tj åinsteskrivelse 20 1 6-09- 1 8

Yrkonden
Martin Pettersson (SD): att barn och utbildningsnämndens sammanträdesdagar ftirläggs
till den tredje tisdagen i månaden.
Sonny Persson (S): Bifall till ftirslaget i handlingarna
Proposilionsordning
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att barn och utbildningsniimnden
bifaller Sonny Perssons (S) yrkande.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa bam och utbildningsnämndens samt presidiets sammanträdesdagar ftir
2018 i enlighet med ftjrvaltningens ft)rslag.
Reservolion
Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet
Justerandes signatur

till

formån ftir eget forslag.
Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2017/00657

Kommunstyrelsens remiss - översyn av Uddevalla kommuns
investeringsprocess
Sqmmqnfottning
Kommunstyrelsens ordftirande har skickat ett forslag till ny investeringsprocess på remiss till de olika nämnderna. Förslaget utgör fas 1 i arbetet med att ta fram en ny
process för planering och genomförande av kommunens investeringar. Förvaltningen
ger sin syn på förslaget i bilaga till dänsteskrivelsen.

Beslulsunderlog
Bam och utbildnings d änsteskrivelse datera d 20 17 - | 0 -03
Bilaga - Svar från Barn och utbildning på remiss om Uddevalla kommuns investeringsprocess

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på remissen lämna ftirvaltningens tjänsteskrivelse
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Uppföljning och analys av anmälda kränkningar till huvudmannen samt ärenden från BEO och Skolinspektionen vt. 2017
Sommonfqtlning
I 6 kap skollagen och diskrimineringslagen finns bestämmelser om åtgärder med ändamål att motverka kränkande behandling och diskriminering av barn och elever. Enligt
6:10 skollagen är en förskolechef eller 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 anmäla detta till huvudmannen. Motsvarande bestämmelse gäller även när
det rör trakasserier och diskriminering.
Huvudmannen är inom ftirvaltningen bam och utbildningsnämnden. Nämnden har genom beslut 2012-06-19 $ 96 delegerat till ordforanden att å nämndens vägnar motta
anmälningar från förskolechef/rektor om bam och elever som anser sig ha blivit utsatta
för kråinkande behandling eller diskriminering. Genom ftirteckning anmäls delegationsbeslut fattade på bam och utbildningsnämndens vägnar vid varje tillftille nåir nämnden
har sitt sammanträde.

Enligt nämndens årshjul ska uppftiljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende
är det anmälningarna under vårterminen2017 som följs upp. Därutöver sker en redogörelse över mottagna anmälningsärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under vårterminen 2017 .

Beslutsunderlog
Bam och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-09-14
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

attlägga uppföljningen av anmälda ärenden till huvudmannen om utredningar av kränkningar/diskriminering samt ärenden till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet
fcjr vårterminen 2017 till handlin gama.
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Elevboende Uddevalla Gym nasiesärskola
Sommonfottning
Gymnasieskolan har idag ett elevboende i samarbete med Uddevallahem omfattande 28
lägenheter. Boendet är till för elever som väljer elitidrottsgymnasiet och nationellt program inom Uddevalla Gymnasieskola. Efterfrägan är god och boendet fullbelagt.

Uddevalla Gymnasiesärskola har idag ett brett utbud inom sina nationella program.
Verksamheten är integrerad med gymnasieskolan vilket ger samverkansmöjligheter
inom de nationella programmen. Integrerade särskoleplatser gör det möjligt ftir rektor
inom gymnasiesåirskolan att erbjuda i princip samtliga yrkesutbildningar. Denna möjlighet är unik i regionen och innebär en potential för gymnasiesärskolan att växa.
En ofta avgörande faktor ftir ftjräldrar och elever är närheten till skolan samt möjligheter till boende inom skolan. Att skapa förutsättningar ftir eget boende ftir elever i
gymnasiesärskolan skulle starkt bidra till att fler elever från regionen skulle söka sig till
Uddevalla. Dessutom är det vanligt att elever från Uddevalla Kommun behöver boende
kopplat till sin utbildning. Dessa elever söker sig idag till andra kommuner fcir att uppnå
den kombinationen.
För Uddevalla kommun skulle boendemöjligheter för elever i gymnasiesärskolan bidra
positivt på flera sätt:
Ökat inflride av elever från regionen stärker ekonomin inom verksamheten.
Samarbete med socialtjänsten ftir LSS får effekter i form av fler anställda inom
kommunens socialtjänst, idag anställs personal inom LSS av den kommun där
eleven går sin skolgång.
Ökat utbildningsutbud ftir eleverna som väljer Uddevalla stärker elevemas
utbildning och anställningsbarhet i samverkan med näringslivet i regionen.

Förvaltningen föreslår därftir att Barn och utbildningsnämnden ger forvaltningen i
uppdrag att genomftira en utredning i samråd med socialtjänsten med inriktning att
skapa ett elevboende med LSS-verksamhet for elever i gymnasiesärskolan.

Beslulsunderlog
B arn och utbildnings tj än ste skriv else 20 1 7 -09 -27
Bilaga - Förslag till ftirstudie ftir start av boende med särskild service ftir skolungdom i
Gymnasiesärskolan i Uddevalla
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Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att ge ft)rvaltningen i uppdrag att genomftira en utredning i samråd med socialtjänsten
med inriktning att skapa ett elevboende med LSS-verksamhet för elever i gymnasiesåirskolan.
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översyn av ledningsstruktur BoU
Sommonfotlning
Önskemål har inkommit från verksamhetscheferna (avdelningschefer) ftir förskola,
grundskola och elevhälsa om inrättande av biträdande verksamhetschef. Den egentliga
bakgrunden är atLväraverksamheter växer på grund av ett ökat antal barn och elever.
Den resursmodell vi tillämpar i planeringsprocessen innebär att vi räknar upp resursbehovet med volymema avseende barn- och elevpeng. Däremot räknas inte resursbehovet fiir olika stödfunktioner upp på motsvarande sätt, dessa far äskas särskilt ftir.
En jämfiirelse mellan kommunens ftirvaltningar visar att det är stor skillnad avdelningschefernas antal direkt underställda medarbetare. De stora verksamheterna inom Barn
och utbildning har avsevärt fler direkt underställda än övriga forvaltningar. Det finns,
mot bakgrund av verksamhetschefernas önskemål och skillnaderna mellan ftirvaltningarna, all anledning att se över ledningsstrukturen inom Bam och utbildning.

I samband därmed bör organisationen av ftirvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete
ses över. Verksamheterna har olika förutsättningar att aktilt delta i ftirvaltningens
gemensamma och övergripande utvecklingsarbete.

Beslulsunderlog
Förvaltningens tj åinsteskrivelse, 20 | 7 - | 0 -09
Beslut

Bam och utbildningsniimnden beslutar

att ge ftirvaltningschefen i uppdrag att se över ft)rvaltningens ledningsstruktur och
utvecklingsorganisation samt
att i avvaktan på utredningen ftirlänga den tillftilliga organisationen med två biträdande
verksamhetschefer i grundskolan
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Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar 2017-10-17
Sqmmonfoltning
Genom ftirteckning dat.2017-10-11 anmäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsnåimndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse 20 1 7- 1 0-09

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsåirenden enligt ovan läggs till handlingarna
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Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt2017-10-17
Sommonfotlning
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 $ 96 att å
nämndens vägnar motta anmälningar fran förskolechef/rektor om bam och elever som
anser sig ha blivit utsatta ftir kränkande behandling.
Genom ftirteckning dat.2017-10-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse

20 I 7- I 0-09

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingama
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övriga frågor
Sommonfotlning
Ledamot Claes Dahlgren (L) framftlr önskemål om att delta på konferensen "Vänd skolfrånvaro till skolnärvaro och ökad gymnasiebehörighet" den 27 november 2017.

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att ledamot Claes Dahlgren (L) beviljas delta på konferensen "Vänd skolfranvaro till
skolnärvaro och ökad gymnasiebehörighet" den27 november 2017.
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