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Sommonlröde
Plols och tid

Barn och utbildningsnämnden
Uddevalla vuxenutbildning I17, torsdagen den 15 februari k1.08:30-15:20

[edomöler

Vivian Uddön (MP), ordförande
Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordftirande g 22 pkt 4-5, $S 23-32
Ingela Ruthner (M)
Camilla Olsson (C)
Claes Dahlgren (L)
Robert Wendel (S) $ 22 pkt 3-5, $$ 23-32
Åsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Martin Pettersson (SD)
Majvor Abdon (UP)

Tjönslgöronde ersöttore

Marie-Louise Ekberg (S) ersätter Cecilia Sandberg (S)
Kjell Grönlund (MP) ersätter Sonny Persson (S)
Veronica Vendel (S) ersätter Robert Wendel (S) $ 21, g 22 pkt l-2
Glenn Patriksson (S) ersätter Magnus Jacobsson (KD) $ 21, S 22 pkt 1-3

Ersöttore

Glenn Patriksson (S) $ 22 pkt 4-5, $$ 23-32
Veronica Vendel (S) g 22 pkt 3-5, $$ 23-32

övrigo

Förvaltningschef BUN Hans-Lennart Schylberg
Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson
Förvaltningssekreterare BUN Pemilla Gustafsson
Utredare BUN Anna Hurtig
Förskolechef Lena Hagström $ 21, $ 22 pkt l-3

Utses otl justero

Justeringens plots och tid

Äsa Carlsson (S)
Stadshuset, 2018-02-1 6

Underskrift sekrelerore

?^*U*d

Paragrafer

$S 21-32
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Pemfila
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Barn och utbildningsnämnden 2018-02-15
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Förskolechef Marie Aronsson $ 21, $ 22 pkt l-3
Biträdande verksamhetschef grundskola Fredrik Ternander $ 21, $ 22 pkt
1-3

Biträdande verksamhetschef grundskola Lisa Kullgren $ 21, $ 22 pkt l-3
Kvalitetschef gymnasiet Susanne Anderberg $ 21, $ 22 pkt I-3
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson $ 21, $ 22 pkt 1-3
Tillftirordnad verksamhetschef gymnasiet Björn Wärnberg $ 21, $ 22 pkt
1-3

Chefsekonom BUN Thomas Davidsson $ 21, $ 22pktl-2
Skolutvecklare grundskolan Jonas Berling $ 22 pkt 3
Förstelärare gymnasiet Jens Almgren Larsen $ 22 pkt 3
IT-chef Britt-Inger Berntsson $ 22 pkt 3
IKT-utvecklare ftirskolan Annika Bratt $ 22 pkt3
Förstelärare Vuxenutbildningen Maria Resenius $ 22 pkt 3
Rektor Dalabergsskolan Catarina Tenggren Natt och Dag $ 22 pkt3
Biträdande rektor Dalabergsskolan Sofia Pettersson $ 22 pkt3
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Susann Magnusson $ 22
pkt 5, $$ 25-27
Kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson $ 22 pkt 4
Personalrepresentant Monica Torstensson $ 21, $ 22 pkt 1-4, $$ 23-24,
$$ 28-32
Personalrepresentant Eva Carlsson $ 21, $ 22 pkt 1-4, $$ 23-24, $$ 28-32
Personalrepresentant Gunnar Hermansson $ 21, $ 22 pkt 1-3, $$ 23-24,
$$ 28-32
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Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering

Sommonfottning
Upprop ftirrättas, justerande väljs och tid ftir justering bestäms. I tur att justera är Äsa
Carlsson (S). Beräknad tid ftir justering är fredagen den 16 februari 2018.

Beslut
Bam och utbildningsnämndens beslutar

attväljaÅsa Carlsson (S) till justerande samt
attjustering äger rum fredagen den 16 februari 2018
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Information till nämnd 2018-02-15
1.

Justering av dagordning
Ordförande Vivian Udddn (MP) meddelar att ärendet Politiskt deltagande vid
SKL:s återftiring gällande projektet Skolanalys har skickats ut i en
ti I läggskal lel se inför sammanträdet samt att informati onspunktema
Inspektionsärenden och Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhetsoch kvalitetsberättelse ftir elevhälsan i Uddevalla kommun2077 läggs till i
dagordningen

2.

Verksamhetsberättelse 2017 Barn och utbildningsnämnden
Förskolechefema Lena Hagström och Marie Aronsson informerar om fiirskolans
verksamhetsberättelse. Information lämnas om vad ftirskolan gör och vilka
utmaningar de ser.
Biträdande verksamhetschefer grundskolan Fredrik Ternander och Lisa Kullgren
informerar om grundskolans verksamhetsberättelse. Information lämnas om vad
grundskolan gör och vilka utmaningar de ser.

Kvalitetschef gymnasiet Susanne Anderberg informerar om gymnasiets
verksamhetsberättelse. Information lämnas om vad gymnasieskolan gör och
vilka utmaningar de ser.
Verksamhetschef vuxenutbildningen Ulf Larsson informerar om
Vuxenutbildningens verksamhetsberättelse. Information lämnas om elevernas
resultat och hur de arbetar ftir att resultaten ska bli bättre.

Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om
skolutvecklingsprojektet med SKL, Skolanalys som ska hjälpa fcirvaltningen bli
bättre päatt analysera de resultat den får.
Barn och utbildningsnämnden, tjänstemän och personalrepresentanter diskuterar
verksamhetsberättelsema i grupper.
Grupperna återsamlas och redovisar sina diskussioner.

3.

Uppfiiljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap

10$ och diskrimineringslagen

till huvudman - barn/elever som känner sig kränkta/diskriminerade samt
anmälningsärenden till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen
höstterminen 2017
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om lagstiftning och regler
gällande kränkande behandling, diskriminering och trakasserier.

-

Justerandes

"ffi\

Utdragsbestyrkande

Uft

o
a

%

Prolokoll
Born och utbildningsnömnden

ffi:

20t8-02-ls

Forls S 22
Rektor Catarina Tenggren Natt och Dag och Biträdande rektor Sofia Pettersson
informerar om hur de arbetar med kränkande behandling, trakasserier och
diskriminering på Dalabergsskolan. Information lämnas även om hur de arbetar
främjande och ft)rebyggande samt om Dalabergsskolans utmaningar och
möjligheter.
Uddevalla kommuns lT-chef Britt-Inger Berntsson, skolutvecklare grundskolan
Jonas Berling, IKT-utvecklare ftrskola Annika Bratt, Förstelärare gymnasiet
Jens Almgren Larsen och Förstelärare vuxenutbildningen Maria Resenius
informerar om IT-säkerhet och hur verksamheterna arbetar ftir att bygga upp
säkerheten hos eleverna. Information lämnas även om hur verksamheterna
arbetar med källkritik, säkert användande av IT-verktyg samt om deras
värdegrundsarbete.

4.

Information om nya kommunallagen
Kommunjurist Camilla Carlbom Hildingsson informerar om ändringama i den
nya kommunallagen som började gälla den 1 januari 2018.

5.

Patientsäkerhetsberättelse med informationssäkerhets- och
kvalitetsberättelse fiir elevhälsan i Uddevalla kommun 2017
Skolsköterska med medicinskt ledningsansvar Susann Magnusson informerar
om Patientsiikerhetsberättel sen med informationssäkerhets- o ch
kvalitetsberättelse ftir elevhälsan i Uddevalla kommun 2017 .
Bam och utbildningsnämnden diskuterar var gränsen går mellan elevhälsa och
primärvård.
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lnformation - Förvaltningschet 2018-02-1 5

1.

Lokalfrågor
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om byggnationen av
Källdalsskolan, om tillbyggnad på Hälle ftirskola samt om anpassning av
Malögårdens förskola.
Schylberg lämnar även information om upphandlingen av ftirskolebussar

2.

Arbetsmiljö
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg, personalrepresentanter Gunnar
Hermansson och Eva Carlsson diskuterar Chalmersprojektet och hanteringen av
detta.

3.

Barn och utbildningsnämndens årshjul2018
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om arbetsmöte kring
planeringsforutsättningar 2019-2021 den 1 mars, utvecklingsdag med
grundskola och elevhälsa den 8 mars samt om SKL:s återftiringsmöte den 14
mars.
Schylberg informerar även att det har anställts en ny förvaltningschef ftir barn
och utbildningsförvaltningen. Barn och utbildningsnämnden och
personalrepresentanter diskuterar processen vid denna typ av rekryteringar.

4.

Information efter träff med SKL och Skolverket gällande
utvecklingsprojekt
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg rapporterar från upptaktsmöte med
Skolverket gällande projektet Samverkan ftir bästa skola.

5.

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

Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar att grundsärskoleenhetema
Äsperöd-Skansen och Stråket arbetar med ett svar till Skolinspektionen efter
Inspektionens beslut vid deras regelbundna granskning.
Bengtsson redogör även ft)r att hon arbetar med uppdraget översyn av
skolskjutsfrågor som kommer upp till beslut vid senare nämndsammanträde.
B arn och utbi I dningsnämnden di skuterar sko lskj utsfrågan.
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lnformation - Ordföran de 2018-02-{ 5
1.

Information från Fyrbodal
2:e vice ordförande Magnus Jacobsson (KD) rapporterar från möte med
Fyrbodals direktion och informerar att Munkedal har flyttat sin vuxenutbildning
och gymnasieskola till lokalerna i Dingle där det tidigare var
naturbruksutbildning.

Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar att det är pä gäng att
beslutas om ett nytt avtal mellan kommunema i Västra Götaland och Västra
Götalandsregionen gällande naturbruksutbildningar.

2.

Invigning av modul vid Skansens ftirskola
Ordftirande Vivian Udddn (MP) informerar om invigningen av modulen vid
Skansens ftirskola.

Barn och utbildningsnämnden diskuterar moduler och tidsbegränsade bygglov
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Verksamhetsberättelse 2017 Barn och utbildningsnämnden
Sommonfottning
Som en del av kommunens årsredovisning ska varje niimnd lämna en
verksamhetsberättelse enligt av kommunen fastställd mall. Denna ska innehålla en
uppftiljning av ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat utifrån prioriterade
områden, uppdrag och mått i nämndens styrkort.
Förskola och skola har även andra mål och uppdrag att ftirhålla sig till än de som återfinns i
kommunens styrkort. Statligt uppsatta mål i skollagen, läroplaner, ämnes- och kursplaner
och andra ftirfattningar styr verksamheten. Enligt bam och utbildningsnämndens beslut om
systematiskt kvalitetsarbete ska årsberättelsen därltir kompletteras med en
verksamhetsberättelse ör läsåret 16l17 . Denna innehåller också ftirslag till prioriterade mål
fiir kommande läsår.

Beslulsunderlog
B arn o ch utbildnings

tj änste skrivel se datera d 20 I

8

-0 1 -23

Barn och utbildningsnåimndens verksamhetsberättelse 20 I 7
Barn och utbildningsnämndens verksamhetsberättelse ftir läsåret 201612017 inklusive
bilagor
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna upprättad verksamhetsberättelse för 2017
att godkänna upprättad verksamhetsberättelse ftir läsåret 201 6 12017
att godkänna ftirvaltningens förslag till prioriterade mål ftir kommande läsår
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Uppföljning - Anmälan enl. skollagen 6 kap 10$ och
diskrimineringslagen till huvudman - barn/elever som känner
sig kränkta/diskriminerade samt anmälningsärenden till Barnoch elevombudet (BEO) och Skolinspektionen - höstterminen
2017
Sommonfotlning
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 ftirskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en
elev anser sig ha blivit utsatt frir 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 barn och utbildningsnämnden. Nämnden har genom beslut 2012-06-19 $ 96 delegerat till ordft)randen att å nämndens vägnar motta
anmälningar från förskolechef/rektor om barn och elever som anser sig ha blivit utsatta
for kränkande behandling eller diskriminering. Genom ftirteckning anmäls delegationsbeslut fattade på barn och utbildningsnämndens vägnar vid varje tillftille när nämnden
har sitt sammanträde.

Enligt nämndens årshjul ska uppföljning och analys ske två gånger per år. I detta ärende
är det anmälningarna under höstterminen20IT som ftiljs upp. Därutöver sker en redogörelse över mottagna anmälningsärenden från Skolinspektionen och Barn- och elevombudet under höstterminen 2017

.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings d änsteskrivelse

20 I

8-02-02

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
for höstterminen 20 17 till handlin gama
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Patientsäkerhets be rättelse med i nformatio nssä kerhets- oc h
kvalitetsberättelse för elevhälsan i Uddevalla kommun 2017
Sommonfottning
Vårdgivaren ska enligt l0

$ patientsäkerhetslagen (2010:659) senast den 1 mars varje år

upprätta en patientsäkerhetsberättelse som beskriver hur patientsäkerhetsarbetet
bedrivits under ftiregående år, vidtagna åtgärder och uppnådda resultat. Även en
kvalitetsberättelse ska upprättas och vi har valt att sammanfoga dessa till ett dokument.
Nytt ftir 2017 tu att ftirfattningarna nu även kräver att en
informationssäkerhetsberättelse upprättas. Även denna bakas in i samma dokument

I patientsäkerhetsberättelsen beskrivs hur skolsköterska med medicinskt ledningsansvar
(MLA) tillsammans med professionerna bedrivit ett strukturerat kvalitets- och
utvecklingsarbete för att verksamheten ska hålla hög kvalitet och vårdskador undvikas
detta arbete bedrivits kopplat till de lagar och fiirfattningar som styr Hälso- och
sjukvårdsverksamhet. Informationssäkerhetsarbetet har bedrivits av systemftirvaltare flor
journalsystemet i samarbete med MLA.
Under 2017 har arbetat med att utforma enhetliga rutiner fortsatt. Risk- och
händelseanalyser är utförda. Informationssäkerhetsbestiimmelse utformades och antogs
utifrån ny ftirfattning som borjar gälla i mars 2017. Vi har också börjat använda det
digitala system (etjänst) for avvikelsehanteringen som skapades under slutet av

20t6.
Beslulsunderlog
Bam och utbildnings tjänsteskrivelse 201 8-01-03
Patientsäkerhets-, kvalitets- och informationssäkerhetsberättelse ftir elevhälsan i
Uddevalla kommun 2017
Kvalitetsmått ftir elevhälsans medicinska insats (EMI), i 5 delar:
- Lokaler och utrustning

-

Personalresurser

Verksamhetsansvar
Verksamhetens arbete
Elevernasinlämingsmiljö

Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att

arfta patientsäkerhets-

kvalitets- och informationssäkerhetsberätte I se ft r
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Sam rådsrem iss

från Sam hällsbygg nadsnäm nden gäl lande

Herrestads-Torp 1:3
Sommonfoltning
Ett fiirslag till detaljplan för del av Herrestad 1:3 är utställd ft)r granskning under tiden
20 I 8 -0 I -26

till

20 I 8 -02-23 . Planftirslaget är upprättad 20 I 8 -0 1 -22.

Avsikten är att pröva områdets lämplighet ftir uppforande av hotell och
konferensanläggning i 23-29 våningar vilka ska inrymma cirka 320 hotellrum med
konferens- och spamöjligheter samt tillhörande parkeringslösning. samråd har
genomfiirts 20 1 7 -09 -0 1 till 20 I 7 -09 -29 . B am o ch utbildningsnämnden I ämnade
yttrande 2017-09-26.
Nu ges möjlighet att lämna kompletterande synpunkter under utställningstiden.
Förvaltningen har ingen annan ytterligare synpunkt än den som lämnades vid
samrådet.

Beslutsunderlog
- Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2018-02-01
- Underrättelse om granskning av detaljplan - Del av Herrestads-Torp l:3
Detaljplan ftjr hotell och konferensanläggning
- Planbeskrivning - Del av Henestads-Torp 1:3 Detaljplan ftir hotell och

-

konferensanläggning
Samrådsredogörelse - Del av Herrestads-Torp 1:3 Detaljplan ft)r hotell och
konferensanläggning
Plankarta - Del av Herrestads-Torp 1:3 Detaljplan ftjr hotell och
konferensanläggning
Illustrationskarta - Del av Herrestads-Torp 1:3 Detaljplan for hotell och
konferensanläggning
Barn och utbildnings protokollsutdrag 2017-09-21 $ 111 Samrådsremiss från
Samhällsbyggnadsnämnden gällande Herrestads-Torp 1 3
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 2017-09-01 Samrådsremiss från
Samhällsbyggnadsniimnden gällande Herrestads-Torp 1 :3
:

Beslul
Barn och utbildningsniimnden beslutar

att ej lämna någon synpunkt utöver den som llimnades i beslut daterat 2017-09-21
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Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar 2018-02-15
Sommonfottning
Genom ftirteckning dat.2018-02-05 anmäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Bam och utbildnings tj änsteskrivelse

20

18

-02-05

Beslul
Bam 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 2018-02-15
Sommonfottning
Bam och utbildningsnämnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 $ 96 att å
nämndens vägnar motta anmälningar från ftirskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta ftir kränkande behandling.
Genom ftirteckning dat.2018-02-05 anmäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings d änsteskrivelse 20 I 8-02-0 5
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsiirenden enligt ovan läggs till handlingama
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övriga frågor
1.

Arbetsmiljön på Västerskolan
2:e vice ordftirande Magnus Jacobsson (KD) beskriver verksamhetschefen
grundskola ftirslag ftir att öka arbetsmiljön ftir elever och personal på
Västerskolan och önskar veta var i processen iirendet ligger.
Ordftirande Vivian Udd6n (MP) informerar att ärendet ska upp ftr beslut på
barn och utbildningsnåimndens sammaträde i mars och att handlingar i ärendet
kommer att skickas ut till hela nämnden.
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Politiskt deltagande vid SKL:s återföring gällande projektet
Skolanalys
Sommonfottning
Bam och utbildning har beslutat att delta i SKL:s skolsatsning Skolanalys för att
förbättra elevernas studieresultat. Som utgångspunkt för insatsen genomftir SKL en
kartläggning och analys som baseras bl.a. på dokumentation, enkäter, samt
gruppintervjuer med representanter från alla led i skolans styrkedja. Därefter far
kommunen stöttning i det ftirändringsarbete som tar sin utgångspunkt i kommunens
prioriteringar utifrån analysen.
Den l4 och 15 mars 201 8 besöker SKL kommunen och presenterar sina slutsatser av
den genomftirda inventeringen och sina förslag till övergripande utvecklingsområden,
samt genomltir workshops. Dag I önskar SKL återse samtliga personer som de träffade
i intervjuerna.Dag2 avser endast de personer (ca 10 st) som kommer att ingå i den
arbetsgrupp som ska leda det fortsatta ftirbättringsarbetet.
För att få så brett deltagande som möjligt föreslår ftirvaltningen att samtliga ledamöter
och ersättare i barn och utbildningsnämnden deltar den 14 mars kl. 13-16 och att arvode
samt ersättning för förlorad arbetsftirtjänst utgår.

Beslutsunderlog
Barn och utbildnings dänsteskrivelse 2018-02-14
Avsiktsforklaring till SKL : skolanalys 2017 -09 -27
Yrkonden
Magnus Jacobsson (KD) yrkar att tiden i att-satsen tas bort.
Äsa Carlsson (S): Bifall till Magnus Jacobssons (KD) ändringsyrkande.

Propositionsordning
Ordftirande ställer proposition på Magnus Jacobssons (KD) ändringsyrkande och finner
att barn och utbildningsnämnden bifaller Magnus Jacobssons (KD)
ändringsyrkande
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att samtliga ledamöter och ersättare i barn och utbildningsnämnden deltar på SKL:s
återftiring den 14 mars samt
att arvode och ersättning ftir forlorad arbetsförtjänst utgår
Prolokollsqnteckning
Förvaltningen påpekar att det av misstag har skrivits fel klockslag i tjänsteskrivelsen.
Rätt tid ska vara 10:00-16:00.
Justerandes sigrlatur
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