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Sommonlröde
Plots och tid

Barn och utbildningsnämnden
Sammanträdesrum Hedegärde kI.08:30- I 5:30

Ledomöter

Cecilia Sandberg (S), Ordforande
Vivian Udddn (MP), l:e vice ordftjrande
Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordftirande
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C) $ 109 pkt 3-6, $$ 110-l i5
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Rober"t Wendel (S)
Åsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)

Tjönsigöronde ersötlore

Erdin Pirqe (V)
Majvor Abdon (UP)
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Martin Pettersson (SD) $ 108, $ 109 pkt
1-4, del av pkt 5 och pkt 6, $$ I l0-l 14
Veronica Vendel (S) ersätter Martin Pettersson (SD) $ 109 del av pkt 5, $
115

Ersötlore

Anna-Malin Björk Joelsson (C) ersätter Camilla Olsson (C) $ 108, $ 109
pkt i -2
Anna-Malin Björk Joelsson (C) $ 109 pkt 3-6, gg 110-115
Sofia Andersson Hallonqvist (L) $ 108, g 109 pkt 1-4, del av pkt 5 och
pkt 6, $$ I 10-1 14
Marie-Louise Ekberg (S)
Veronica Vendel (S) $ 108, $ 109 pkt 1-4, del av pkt 5 och pkt 6, $g 110-

tt4

Kjell Grönlund (MP) $ 109 pkt 3-6, gg 110-115
Utses otl juslero

Jusleringens plots och lid
Underskrifi sekreterore

U

Majvor Abdon (UP)
Stadshuset 2017-09-25

Paragrafer $$ 108-1 15

QEtnl.,Ll-^

nderskritl ordföronde

Underskrift jusleronde

Abdon
BEVIS

Sommontröde
Förvoros hos
Anslogei sötts upp
Anslogel los ner
Underskritl
Justerandes signatur

och ANSLAG om jusleringens tillkönnqgivonde

Barn och utbildningsnämnden 2017 -09 -21
Barn och utbildningsforvaltningen
2017-09-25
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Justerandes signatur

Förvaltningschef BUN Hans-Lennart Schylberg
Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson $ 108, $ 109 pkt l-2,6
Förvaltnings sekreterare B UN Perni I la Gustafsson
Verksamhetschef grundskola Peter Madsen $ 108, $ 109 pkt 1-2
Chefsekonom BUN Thomas Davidsson $ 109 pkt 3-6, $$ 110-114
Personalft reträdare Monica Torstensson
Personalftireträdare Eva Carlsson
Personalftireträdare Gunnar Hermansson $ 108, $ 109 pkt 1-4, del av pkt
5 och pkt 6, $$ I 10-1 14
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Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för
justering
Sommonfottning
Upprop ftirrättas, justerande väljs och tid for justering bestiims. I tur att justera iir Martin
Pettersson (SD). Berä'knad tid ftir justering är tisdagen den 26 september 2017.

Yrkonden
Då Martin Pettersson (SD) ej har möjlighet att närvara under sammanträdet väljs
Majvor Abdon (UP) till justerande. Datumet lor justering flyttas till mandagen den 25
september 2017 pä grund av att ordforande har forhinder floreslaget datum.
Beslut
Bam och utbildningsnämndens beslutar

att välja Majvor Abdon (UP) till justerande samt
att justering äger rum måndagen den 25 september 2017

Justerandessignatur
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lnformation till nämnd

l.

2017 -09-2'a

Justering av fiiredragningslista
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) lägger till punkt 6 "lnspektionsärenden" till
109 Information till nämnd 2017-09-21

$

2.

Information om rapporter från Skolinspektionen gältande grundskolan
Verksamhetschef grundskola/grundsärsko la Peter Madsen informerar om
Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Dalabergsskolan, Hovhultsskolan,
Norgårdensko lan 7 -9, Ramnerödssko lan, Unnerödsskolan och Västerskol an 8 - 9
samt kommunens samtliga grundsiirskolor. Information ges om de sex områden
som Skolinspektionen har granskat samt om exempel på kritik som de har
lämnat. Madsen redogör for de generella åtgärder som de granskade skolorna
arbetar med.

3.

DelårsrapportT2
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om barn och utbildningsnämndens
delårsbokslut per augusti 2017 med prognos 2017.

Information lämnas om delårsbokslutets resultat, budgetavvikelse till och med
augusti, nettokostnadsutveckling, lönekostnadsutveckling per verksamhet,
personalkostnader, påverkbara inköp och interkommunal ersättning.

Barn och utbi ldningsnämnden di skuterar interkommunal ersättning och
betalning ftir gymnasieelever med beslut om forlängd utbildning.
Davidsson redogör for det ekonomiska utfallet per verksamhet och nämnden
diskuterar statsbidraget för mindre bamgrupper i förskolan samt hur forskolan
arbetar med det.
Davidsson lämnar information om verksamheternas volymutvecklingar,
ekonomiska nyckeltal samt nämndens investeringar.

4.

Investeringsbudget 2018
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om processen lor
investeringsbudgeten, om barn och utbildningsnämndens flerårsplan 2018-2020
samt om en lägesbedömning av nämndens planerade investeringar.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar lokaler på Sinclair

5.

Fortsättning från arbetsmöte 7 september - Verksamhetsplan är 2018-2020
med budget år 2018 samt översyn av styrkort inkl. målnivåer
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om nämndens viktigaste
utmaningar samt om nämndens budget och flerårsplan2018-2020.
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Davidsson visar ett utkast på bam och utbildningsniimndens
anslagsbindningsnivåer per verksamhet 2018 samt informerar om ftirdelningen
av kostnader vid effekthemtagning och for Kontaktcenter.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar majoritetens forslag till styrkort.
Alliansen önskar lägga till ett nltt uppdrag i styrkortet och representanterna från
fackftirbunden har synpunkter på en utav kortets strategier. Alliansens och
fackforbundens synpunkter tas med i det fortsatta arbetet.

6. Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om aktuella
inspektionsärenden.

Justerandes tisnutu,

(,

Utdragsbestyrkande

/ffi

gY4t

Prolokoll

ro'{
*äi :
fo *4.U _*

09

Born och utbildningsnömnden
2017 -09-21

lf M\)

silo

Dnr BUN 2017 /00697

Uddevalla gymnasieskolas utbud 201812019
Sommonfottning
Gymnasieskolan gör årligen vissa anpassningar av sitt utbud av utbildningar till
ungdomar i Fyrbodal. Hänsyn tas tiil ftiriindringar i elevvolymer och elevemas
önskemåI. Förslaget till utbud underställs nåimnden lor beslut innan det publiceras. Infor
läsåret 2018/2019 görs endast någon enstaka anpassning på inriktningsnivå och i
flordelning mel lan skol florlagt och I ärlings forlagt utbildningsaltemativ.
Uddevalla gymnasieskola har regionens bredaste utbud och utbildningsvägar med få
elever kan upprätthållas med bibehållen ekonomi beroende på en omfattande och
fl exibel lärlingsverksamhet.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings diinsteskrivelse 2017-08-28 med bilaga
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att fastställa gymnasieskolans utbud enligt ftirvaltningens tjänsteskrivelse
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samrådsremiss från samhällsbyggnadsnämnden gällande
Herrestads-Torp 1:3
Sommonfottning
Bam och utbildningsniimnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till
detaljplan för del av Herrestad I :3 åir utställd for samråd under tiden 2017-09-01 till
2017-09-29. Planfcirslaget är upprättad 2017-08-25. Avsikten är att pröva områdets
lämplighet for uppforande av hotell och konferensanläggning i 23 våningar vilka ska
inrymma cirka240 hotellrum med konferens- och spamöjligheter samt tillhörande
parkeringslösning. Programsamråd har genomförts 2013-10-30 till2013-lz-01.

Miljö- och stadsbyggnadsniimnden beslutade 2012-02-16
detalj plan.

S

g 73 att pröva ett program
amhäl lsbyggnadsnämnden besl u tade 20 1 7 -08- r 4, g 2 5 6 att

till

planhandlingama ska bli foremål för samråd samt att detaljplanen inte kan antas komma
att medföra betydande milj<ipåverkan. Handlingar översänds till myndigheter.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 20 I 7 -09 -06
Kungörelse - Samrådsremiss Herrestads-Torp 1 : 3
Planbeskrivning - Samrådsremiss Herrestads-Torp 1 3
Programredogörelse - Samrådsremiss Herrestads-Torp I
Plankarta - Samrådsremiss Herrestads-Torp I 3
Illustrationskarta - Samrådsremiss Herrestads-Torp I : 3
:

:

3

:

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på de plansamrådshandlingar som tagits fram rörande Herrestad- Torp
överstinda barn och utbildnings tj iinsteskrivelse daterad 20 17 -09 -06

Justerandes signatur

o7 ,ho

Utdragsbestyrkande

l:3

o jv4t
a 'ffi't'

Prolokoll
Born och ulbildningsnömnden

:
#t,
åt+' .+
'o

'.t-

2017-09-21

If Mt

Dnr BUN 2017 /00246

$ 112

Val av politiska representanter på Uddevalla gymnasieskolas
lokala program- och yrkesråd ht2017
Sommonfotlning
Uddevalia gymnasieskolas program har årligen program- och yrkesråd där rektor,ldrare,
elever och representanter från bransch och politik träffas för att bland annat diskutera
utbildningens organisation, arbetsplatsforlagt iärare (APL), arbetsmarknad samt
synpunkter från elever och bransch.

Inlor program- och yrkesråd under ht 201 7 behöver barn och utbildningsnämnden
till Uddevalla gymnasieskolas råd för att bland annat fånga upp

utse

representanter

synpunkter från elever, lärare och bransch. En fortroendevald per råd ska utses.

Beslutsunderlog
Barn- och utbildnings tjänsteskrivelse 2017 -09-12

Yrkonden
Sonny Persson (S): att bam och utbildningsnämnden representeras på Uddevalla
kolas lokala
- och
nedan:

Fordons- och
transportprogrammet

Mekaniker

2017-09-27 KI.09:30

Håkan Hansson (V)

Fordons- och
transportprogrammet

Transport

2017-09-27 Kl. 13:00

Håkan Hansson (V)

anläggning spro grammet

Anläggningsfordon

2017-11-06 Kl. 10:30

Erdin Pirqe (V)

Hantverksprogrammet

Frisör

2017 -10-09

Kl.08:30

Veronica Vendel (S)

Hantverksprogrammet

Finsnickeri/Båt

2At7-10-09 Kl. 14:00

Veronica Vendel (S)

Hantverksprogrammet

Flori st/Styl ist/Texti

2017-10-16 Kl. 08:30

Robert Wendel (S)

Bygg- och

I

El- och energiprogrammet

Kl.

13:00

Robert Wendel (S)

2017-09-21 Kl. 15,00

Ingen representant

Alla. möte ihop
med BF-GLIJ

2017-10-24 Kl. 14.30

Majvor Abdon (UP)

Handels- och
Alla. möte ihop
admini strati onspro grammet med HA-GLU

2017-t0-26 KI.08.30

2017 -10-16

Hotell- och
turismprogrammet
Restaurang- och

livsmedelsprogrammet
Barn- och
fritidsprogrammet

Bygg- och
anl äg gningspro

grammet

Justerandes signatur

Husbyggnad
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2017-10-02 KI.08:30
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Forts. S I 12
Bygg- och anläggningsprogrammet

Plåt

VVS- och fastighetsprogrammet
Bygg- och anläggningsprogrammet

Måleri

2017-10-09 Kl. l3:00

Veronica Vendel (S)

2017-10-02 Kl. l3:00

Sonny Persson (S)

2017-10-02 Ki. 10:30

Sonny Persson (S)

Industritekniska programmet
Teknikprogrammets fi arde år
Vård och omsorgsprogrammet

Sonny Persson (S): att tillägga att bam och utbildningsnämnden ger ordftjrande
delegation att utse representanter till de råd som ovan saknar BUN representant.

Propositionsordning
Ordftjrande ställer proposition på Sonny Perssons (S) tilläggsyrkande och finner bam
och utbildningsniimnden bifalla yrkandet.
Beslut

Bam och utbildningsniimnden beslutar

att utse ovanstående representanter till Uddevalla gymnasieskolas lokala program- och
yrkesråd, lor att bland annat fänga upp synpunkter från elever, lärare och bransch,
att det utgår arvode och ersättning för fiirlorad arbetsfortjänst till den förtroendevald
som deltar på program- och yrkesråd samt

att

ge ordftirande delegation att utse representanter

till

de råd som ovan saknar

representant.

Justerandes signatur

c1

Utdragsbestyrkande

/,*{B

BIIN

Prolokoll
Bqrn och utblldningsnömnden

{ffi:

2017-09-21

Eil3

Dnr BUN 2017 /O0OO2

Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2017-09-21
Sommonfottning
Genom ftrteckning dat.2017-09-11 anmäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj iinsteskrivel

se 20 1 7-09- I

1

Beslut
Barn och utbildningsniimnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
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Anmälan till huvudman enligt G kap 10 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt 2017-09-21
Sommonfotlning
Barn och utbildningsniimnden har delegerat till ordforanden 2012-06-19 96 att å
$
nämndens vägnar motta anmälningar från forskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta for krankande behandling.
Genom ftirteckning dat.2017-09-11 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbi ldningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings dänsteskrivelse 201 7 -09-ll

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlin gama
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Övriga frågor
Skolinspekf io ne ns återförin gsmöte n
Ordftirande informerar om Skolinspektionens kommande återftiringsmöten efter deras
regelbundna tillsyn på Ramnerödsskolan, Unnerödsskolan, Västerskolan samt
Uddevalla gymnasieskola. Niimnden diskuterar den politiska representationen under
mötena.
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