Protokoll
Bom och utbildningsnömnden

2016-12-15

Sommonltöde
Plots och tid

Barn och utbildningsnåimnden
Sammanträdesrum Kompassen, k1.08
13:55-14:05 $ 169

Ledomöler

Cecilia Sandberg (S), Ordftirande
Vivian Uddén (MP), 1:e vice ordftirande
Magnus Jacobsson (KD), 2:evice ordfürande $ 163 pkf 6, S$ 164-173
Camilla Olsson (C) $ 162, $ 163 $ l-5
Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)
Äsa Carlsson (S)
Hfüan Hansson (V)
Martin Pettersson (SD)
Majvor Abdon (UP)

IjönsÌgöronde ersöttore

Jakob Olsson (C) ersätter Ingela Ruthner (C)
Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Claes Dahlgren (L)
Glenn Patriksson (S) ersätter Erdin Pirqe (V)
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Magnus Jacobsson $ 162, $ 163 $ l-5
Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Camilla Olsson (C) $ 163 pkt 6, $$ 164173

Ersöllore

Veronica Vendel (S)
Kjell Grönlund (MP)

övrigo

Förvalüringschef BUN Hans-Lennart Schylberg
Administrativ chef BLIN Lise-Lotte Bengtsson $ 163 pkt 4-5, $$ 164-173
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafsson

Ulses ott juslero

Åsa Carlsson (S)
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Kostchef SBN Simone Saul $ 163 Pkt 2
Ekonom BUN MonicaNilsson $ 163 pkt 4
Filosofiedoktor och universitetslektor HV, Anette Bolin $ 163 pkt
Utreda¡e BLIN Arinette Jonshamre $ 163 pkt 6
Personalfüreträdare Monica Torstensson
PersonalfÌireträdare Teuvo Kanerva
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Dnr BUN 266876

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering
Sommonfotlning
Upprop filrrättas, justerande väljs och tid ftir justering beståims. I tur att justera åir
Camitta Olsson (C). Beråiknad tid fiir justering åir mandagen den 19 decembet 2016.

Yrkonden
Camilla Olsson (C) har inte möjlighet att delta under hela dagen varfìir Äsa Carlsson (S)
füreslås som justerande.

Beslul
Barn och utbildningsntimnden beslutar

zttväIjaÄ.sa Carlsson (S) till justerande samt
att justering äger rum måndagen den 19 december 2076
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Dnr BUN 201ó100013

lnformation till nämnd 2016-12-15

1. Justering av dagordningen
Ordftirarrde lyfter ut ärende 7 Upphävande av uppdrag
Sinclair och kulturskolan ur dagordningen.

2.

-

samlokalisering

Uppfìiljning och analys av näringsriktigheten i skolmåltider samt
huvudmannens mål om ekologiska livsmedel
Kostchef Simone Saul informerar om andelen ekologisk mat inom barn och
utbildnings verksamhet, kostens nåiringsriktighet samt vad som händer inom
kostenheten under 2017 .

3.

Samverkansarbete skola och socialtjänst ftir ett fìirstärkt och samordnat
familjestöd 20ls-2019 Anette Bolin, Högskolan väst redovisar
forskningsresultat
Filosohedoktor och universitetslektor Högskolan väst, Anette Bolin informerar
om forskning som hon och filosofiedoktor Högskolan Väst, Sevtap Gurdal har
gjort gällande samverkansarbete skola och socialtjåinst fi)r ett ftirstärkt
familj estöd 20 I 5 -2019 .

4.

Internkontrollrappo rt 2016 och internkontrollpl an 2017
Ekonom Monica Nilsson informerar om internkontrollrapporten für 201 6 Barn och utbildningsnåimnden diskuterar punkt 6 - Utdrag ur belastningsregister
vid anståillning. Nåimnden menar att nolltolerans gäller vid denna punkt och
påpekar vikten i att den granskas igen i juni.

Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om punkt 5 - Efterlevnad av
delegationsordning samt dokumentation av beslut på rätt sätt, samt punkt 7 Bamomsorg enligt behov/skollag
Barn och utbildningsnåimnden diskuterar punkt 8 - Rektors pedagogiska
ledarskap samt punkt 9 - Elevers resultatutveckling.

Nilsson informerar om loråindringarna i internkontrollplanen for 2017 samt om
de åtgÊirder som planeras.

Förtroendevald Kjell Grönlund (MP) berömmer gymnasieskolan für arbetet med
punkt l0 - Systematiskt kvalitetsarbete och önskar veta om övriga verksamheter
tar del av detta arbete.
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5.

Digital arbetsmiljö fìir lärare och elever
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om de digitala system som
personal, elever och fÌiräldrar anvåinder inom verksamheten'
information lämnas om pågående upphandling av elevregistreringsystem och om
den nya dataskyddsfü rordningen.

6.

Rapport arbetsmiljö
Utrèãare Arinette Jónshamre informerar om tillbud/skador für medarbetare i
grundskolan och gymnasiet samt om skyddsronder i fÌirskolan, grundskolan och
gymnasieskolan.

Information lämnas även om arbetet med hot och våld i grundskolan och
gymnasieskolan, om AFSEN 2015.4, samt om sjukskrivningar inom
fürvaltningen.
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nformation - Förvaltn i ngschef 2016'12-1 5

1. Lokalfrågor

-

Ändratupptagningsområde: Unnerödsskolan,Norrskolan
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om lindring av
upptagningsområde für Unnerödsskolan och Norrskolan'

-

Styrning av blivande 7:or från Sommarhemmet till Linneaskolan
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om åindring av
upptagningsområde fÌir Forshällaskolan och Sommarhemsskolan.

2.

Barn och utbildningsnämndens årshjul2017
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om utbildningsdagen den
26 januan2}lT ochutvecklingsdagen den 7 mars 2017'

J.

Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om aktuella
inspektionsåirenden.

4.

Arbetsmiljö
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg meddelar att låirarlönelyftet har en
negativ påverkan på lärarnas och rektoremas arbetsmiljö.
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Dnr BUN 201ó100015

- Ordförande

1. Information

201 6-12-15

från Fyrbodal

Ordfürande Cecilia Sandberg (S) informerar om den pågående genomlysningen
av Fyrbodals kommunalftirbund. Det har kommit forslag om nedläggning av en
av beredningama,fürslagsvis Beredningen utbildning. Både ordfìirande och 2:e
vice ordforande Magnus Jacobsson (KD) uttalar ett stöd für fortsatt verksamhet i
Fyrbodal både politiskt i beredningarna, då s¿irskilt Beredningen utbildning och i
nätverk fiir verksamheterna.
2:e vice ordftirande Magnus Jacobsson (KD) informeraf om Fyrbodals

diskussioner gällande naturbruksgymnasier inom Fyrbodal och eventuell
skattevåixling.

2.

Revisionsgranskningar
OrdfÌirande Cecilia Sandberg (S) informerar att det under hösten har varit många
granskninga¡ utav revisionsbyråer som nu börjar komma tillbaka som
rapporter.
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plan 2017

Sommonfqttning
Det primåira syftet med intemkontroll 2ir att de av fullmäktige fastställda målen uppfylls'
Intemkontroll utgör ett ledningsverktyg fÌir såväl den politiska nämnden och
tjänstemåinnen.

I den interna kontrollen ingår att skapa åindamålsenliga och väl dokumenterade system
och rutiner. Samtidigt ska en rättvisande och tillftirlitlig redovisning samt information
om verksamheten i övrigt såikras. Det ingår också att såikerställaattlagar, policy,
reglementen m.m. tillämpas och att man skyddar sig mot fÌirluster eller fürstörelse av
kommunens tillgangar.

Intem kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om afi såikra att det
som ska göras blir gjort, på det sätt som det ¿ir t¿inkt. Intem kontroll åir det samlade
begreppet fiir den organisering och de system, processer och rutiner som bidrar till
detta. I praktiken innehåller den interna kontrollen flera processer och moment:

.
.
.
.
.

tydlig ansvarsfìirdelning
riskbedömning och riskhantering
faktiska kontrollaktiviteter av olika slag
information och kommunikation
uppftiljning och utvåirdering ftir låirande och ftirbättring.

Under 2016har fìirvaltningen fortsatt att kontrollera efterlevnad av rutiner, riktlinjer och
processer ftr ökad måluppfrllelse. Internkontrollplan für 2017 ska fastställas.

Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tjåinsteskrivelse 20I6-I I-29
Bilaga 1 - Internkontrollplan 2016 uppftiljning dec
Bilaga 2 - Intemkontrollplan 201 7
Bilaga 3 - Risk och väsentlighetsanalys20lT
Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att godkänna arsredovisningen avseende 2016 års intemkontroll
att antaden füreslagna planen fiir internkontroll 2017 samt
att återrapportering och beslut om internkontrollplan 2017 ska ske senast i december
2017
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Dnr BUN 201 6/00ó86

Kommunstyrelsens rem¡ss angående överenskommelse om
samverkan med idéburen sektor
Sommonfotlning
Ett utvecklingsarbete mellan den idéburna sektorn och Uddevalla kommun, har lett fram
att ett ftirslag till skriftlig överenskommelse nu kan hanteras i ett remissyttrande'
Överenskommelsen, ÖK idé, har nu sänts ut till kommunala och idéburna instanser lor
synpunkter och behov av komplettering/ftirtydliganden.

till

Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tjÊinsteskrivelse 20 1 6- 1 I -2 I
KLK Tjrinsteskrivelse - Social ekonomi - Överenskommelse om samverkan med
idéburen sektor, Remiss Öf i¿e
Följebrev till remiss gällande överenskommelse om samverkan med idéburen sektor och
Uddevalla kommun
öf i¿¿ - Förslag till överenskommelse om samverkan mellan den idébuma sektom och
Uddevalla kommun
Kommunstyrelsens ordfìirandes delegation nr 8, Överenskommelse om samverkan med
idéburen sektor, skickas på remiss

Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att godk?inna ftirslag till överenskommelse om samverkan med idéburen sektor enligt
tjtinsteskrivelse
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Upphävande av uppdrag - Samlokalisering Sinclair och
kulturskolan
Ärendet lyfts ur dagordningen für dagens sammanträde
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Almanara pedagogisk omsorg AB - Ansökan om att bedriva
enskild verksamhet, pedagogisk omsorg
Sommonfotlning
MayaFaseia,

, bedriver sedan 2014 enskild pedagogisk omsorg i
Uddevalla kommun. Hennes enskilda hrma Regnbåge pedagogisk omsorg, beviljades
bidrag 2014-05-22. Verksamheten kommer att tas över av Almanara Pedagogisk
omsorg AB, varfÌir bolaget ansöker om beviljade av bidrag.

Beslulsundedog
Förvaltningens tj änsteskrivelse 201 6-l I -07
Ansökan fran Almanara pedagogisk omsorg AB

Yrkqnden
Majvor Abdon (UP), Martin Pettersson (SD), Robert Wendel (S) och Håkan Hansson
(V): åtenemiss av åirendet ftir utredning av bolagets uppgifter om att chaufförer är
anställda och frågor som åir kopplade till detta, så som tillstand.
Proposilionsordning
Ordfìirande ställer proposition på Majvor Abdon (UP), Martin Pettersson (SD), Robert
Wendel (S) och Hakan Hansson (V) yrkande om återremiss mot att avgöra åirendet idag
och finner att bam och utbildningsntimnden bifaller Majvor Abdon (UP), Martin
Pettersson (SD), Robert Wendel (S) och Hfüan Hansson (V) yrkande om åtenemissBeslul
Bam och utbildningsnåimnden beslutar

att återremittera åirendet for utredning av bolagets uppgifter om att chauffiirer
anställda och frågor som åir kopplade till detta, så som tillstand.

åir

Ajournering
Vid behandling av detta ärende ajournerar sig barn och utbildningsnåimnden mellan kl.
13:55-14:05.
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Barn och utbildningsnämndens deltagande på Skolriksdagen
24-25 apr¡l 2017
Sommqnfqtlning
Bam och utbildningsnåimndens presidium ftireslår att presidiet samt två ytterligare
ledamöter i barn och utbildningsnämnden medverkar på skolriksdagen den24-25 apnl
2017.
Majoriteten, (S), (V) och (MP) fÌireslar att Erdin Pirqe (V) deltar på skolriksdagen für
majoritetspartierna.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskrivelse 2 0 1 6- I 2-06
Program fÌir Skolriksdagen 24-25 apnI20l7
Yrkonden
Sonny Persson (S) yrkar att Camilla Olsson (C) deltar på skolriksdagen ftir
oppositionspartierna (Alliansen samt (UP) och (SD)).
Martin Pettersson (SD) och Majvor Abdon (UP) yrkar att Martin Pettersson (SD) deltar
på skolriksdagen für oppositionspartierna (Alliansen samt (UP) och (SD).

Propositionsordning
OrdfÌiranden ställer proposition på yrkandena och finner att barn och
utbildningsntimnden bifaller Sonny Perssons (S) yrkande att Camilla Olsson (C) deltar
på skolriksdagen ftir oppositionspartierna.
Beslut
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att barn och utbildningsnZimndens presidium samt två ytterligare ledamöter i barn och
utbildningsnlimnden erbjuds deltaga på Skolriksdagen den24-25 apnl2017 med avresa
söndagen den 23 apnl 2017,
att Erdin Pirqe (V) deltar på skolriksdagen für majoritetspartiema samt.
att Camilla Olsson (C) deltar på skolriksdagen for oppositionspartiema.
Reservolion
Martin Pettersson (SD) reserverar sig mot beslutet

till ftirman fÌir eget yrkande.
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Dnr BUN 2016/00002

Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar 2016'12'15
Sqmmqnfqtlning
Genom fÌineckning dat.2016-12-05

anm¿ils delegationsbeslut fattade på bam och

utbildningsnåimndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj åinsteskrivelse
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Beslul
Bam och utbildningsnåimnden 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 kränkt 2016-12-15
Sommonfqtlning
Barn och utbildningsnåimnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 $ 96 att å
nåimndens vägnar motta anmälningar från ftirskolechef/rektor om bam och elever som
anser sig ha blivit utsatta ftir kråinkande behandling.
Genom ftirteckning dat.2016-12-05 anmäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsnåimndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj åinsteskrivelse
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Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att anmälningsËirenden enligt ovan läggs till handlingarna
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Dnr BUN 266962

övriga frågor
Barn och utbildningsnåimndens presidium önskar nämnd och ftirvaltning en god jul och
ett gott nytt år och tacka¡ för gott samarbete under höstterminen20l6.
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