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Sommontröde
Plols och lid

Barn och utbildningsnämnden
Sammanträdesrum Bäve, kl. 08:30 torsdagen den 25 januari 2018

Ledomöler

Cecilia Sandberg (S), Ordftirande
Vivian Uddön (MP), 1:e vice ordftirande
Magnus Jacobsson (KD), 2:e vice ordförande $ 2 pkt 2-5, $$ 3-20
Ingela Ruthner (M)
Claes Dahlgren (L)
Sonny Persson (S)
Robert Wendel (S)
Äsa Carlsson (S)
Håkan Hansson (V)
Erdin Pirqe (V)
Martin Pettersson (SD)
Majvor Abdon (UP)

Tjönslgöronde ersötlore

Fatima Ali Ismaiel (KD) ersätter Magnus Jacobsson (KD) $ 1, $ 2 pkt
Kjell Grönlund (MP) ersätter Camilla Olsson (C)

Ersötlore

Fatima Ali Ismaiel (KD) $ 2 pkt2-5, $$ 3-20
Glenn Patriksson (S)
Marie-Louise Ekberg (S)
Veronica Vendel (S)

övrigo

Förvaltningschef BUN Hans-Lennart Schylberg
Förvaltningssekreterare BUN Pernilla Gustafsson
Utredare BUN Anna Hurtig
Chefsekonom BUN Thomas Davidsson $ 1, $ 2pktl

Utses otl justero

Martin Pettersson (SD)
Barn och utbildningsftirvaltningen20lS-01-29

Justeringens plols och tid
U

nderskrift sekreterore
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Paragrafer $$ l-20
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Sommonlröde
Förvoros hos
Ansloget sötts upp
Ansloget los ner
Underskrift

och ANSLAG om jusleringens lillkönnogivonde

Barn och utbildningsnämnden 2018-01 -25
Barn och utbildningsftirvaltningen
2018-0r-29
2018-02-20
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Administrativ chef BUN Lise-Lotte Bengtsson $ 2 pkt 2-3, $ 3 pkt 2, $$
5-20
Enhetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Karin Nilsson g 2 pkt a
Enhetschef Samhällsbyggnadsftirvaltningen Jonas Jarsön $ 2 pkt 4
Enhetschef Samhällsbyggnadsftirvaltningen Ulrika Eriksson $ 2 pkt a
Enhetschef Samhällsbyggnadsforvaltningen Helena Fritzön $ 2 pkt 4
Enhetschef Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Hindebo g 2 pkt 4
Personalrepresentant Monica Torstensson
Personalrepresentant Teuvo Kanerva
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Dnr BUN 266876

Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för

justering

Sommonfotlning
Upprop ftlrrättas, justerande väljs och tid ftir justering bestäms. I tur att justera är
Camilla Olsson (C). Beräknad tid för justering är måndagen den 29 januaÅ 2018.

Yrkonden
Då Camilla Olsson (C) inte närvarar under sammanträdet ftjreslås Martin Pettersson
(SD) som justerande.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

attvälja Martin Pettersson (SD) till justerande samt
att justering äger rum måndagen den 29 januari 2018
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Dnr BUN 2018/00013

lnformation till nämnd 2018-01-25
1.

Bokslut med verksamhetsberättelse (Delrapport)
Chefsekonom Thomas Davidsson informerar om Barn och utbildningsnämndens
preliminära bokslut 2017, både gällande de centrala delarna och per verksamhet.

2. Uppftiljning och analys av synpunkter genom kommunens

klagomålsystem
samt genom egna undersökningar
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om rutin vid klagomål på
utbildningen samt hur verksamheterna arbetar när de får in klagomål och
synpunkter.

3.

Inspektionsärenden
Administrativ chef Lise-Lotte Bengtsson informerar om tre ärenden som
Skolinspektionen eller Bam- och elevombudet har avslutat samt tre aktuella
ärenden som pågår.

Information låimnas om att anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 $ Skollagen
att barn eller elev kåinner sig kränkt ökar och att barn och utbildningsnämnden
får mer information gällande kränkningarna under februarinämnden. Information
lämnas även om att barn och utbildning ska byta elevjoumalsystem under 2018.

Kjell Grönlund (MP) önskar mer information gällande Skolinspektionens tillsyn
på grundsärskolorna Äsperöd-Skansen och Stråket.

4.

Uppföljning och analys av näringsriktigheten i skolmåltider samt
huvudmannens mål om ekologiska livsmedel
Samhällsbyggnadsnämndens enhetschefer Karin Nilsson, Jonas Jars6n, Ulrika
Eriksson, Helena Fritzen och Linda Hindebo presenterar sig och hur de tänker
när de kombinerar matsedlarna till barn och eleverna. Information lämnas om att
matsvinnet ökar och nämnden diskuterar hur skolan kan hjälpa till för att
påverka eleverna att inte slänga mat. Information lämnas även om andel barn
och elever som har specialkost på kommunens ftirskolor och grundskolor.
Diskussion förs gällande servering av flaskkcitt. Vidare lämnas information om
hur stor andel ekologiska livsmedel som köptes in under 2017.

5.

Enkät Skolanalys
Utredare Anna Hurtig informerar om enkäten fran SKL och ber de
förtroendevalda svara på enkäten.
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lnformation - Förvaltningschef 2018-01 -25

1.

Barn och utbildningsnämndens årshjul2018
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om nämndens utvecklingsdag tillsammans med grundskolans rektorer och elevhälsa den 8 mars.

2.

Lokalfrågor
Förvaltningschef Hans-Lennart Schyberg informerar om byggnationen av
Källdalsskolan.
Schylberg informerar vidare att det har startat en förvaltningsöverskridande
grupp som arbetar med akuta lokafrågor med representanter från barn och
utbildningsftrvaltningen, samhällsbyggnadsftirvaltningen och
kommunledningskontoret.
Schylberg lämnar även information om till- och ombyggnationen av
Ramnerödsskolan. Bam och utbildningsnämnden diskuterar projektet.
Barn och utbildningsnämnden diskuterar behov av barnomsorgsplatser i
Ljungskile tätort.

3.

Arbetsmiljö
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg informerar om ett arbetsmiljöärende
på Hovhultsskolan.

Ordftirande Cecilia Sandberg (S) informerar att appen LoopMe har uppfattats
som en arbetsmiljöfråga for några inom ftirvaltningens personal.

4.

Barnomsorgskön
Förvaltningschef Hans-Lennart Schylberg lämnar information om att det finns
platser på några ftirskolor inom kommunen men att kön ftir våren 2018
överstiger antalet tillgängliga platser.
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Dnr BUN 2018/00015

Information - Ordföran de 2018-01 -25

1. Information

från Fyrbodal

Ingen information lämnas.

2.

Information från möte med Ljungskile Folkhögskola
Ordftirande Cecilia Sandberg (S) informerar från ett möte med Ljungskile
Folkhögskola.
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kol i ns pektionen 400-201 5:7 429

ppfölj n i n g av åtgärder efter
kvalitetsgranskning av fördelning av lärarresurser

S

U

Sommqnfotlning
Skolinspektionen har genomftirt en kvalitetsgranskning av fördelning av lärarresurser i
Uddevalla kommun samt Dalabergsskolan och Forshällaskolan. Det övergripande syftet
med granskningen var att bedöma om kommunala skolhuvudmän och rektorer arbetar
för att resurser, i denna granskning i form av lärarresurser, rustas och ftirdelas efter
elevers ftirutsättningar och behov.
Skolinspektionen bedömer att såväl rektoremas och huvudmannens arbete i flera
avseenden fungerar väI. Huvudmannen behöver dock stärka arbetet med att följa upp
och analysera hur tilldelade resurser, inklusive lärarresurser, används på skolenhetema
och vilka effekter de fätt. I detta ingår även att fordjupa arbetet med att systematiskt
ftilja upp lärarbehörigheten och lärartätheten på de olika skolenheterna, ft)r att kunna
identifiera eventuella skillnader samt göra en analys om det finns någon koppling
mellan måluppfyllelse och lärarbehörighetllärartäthet på de olika skolorna.

Bam och utbildningsnämnden har tidigare inkommit till Skolinspektionen med en
uppfoljningsbar planering av hur man avser att arbeta för att ftirbättra de områden som
identifierats. Senast 1 februari 2018 ska huvudmannen redovisa till Skolinspektionen
vilka åtgärder som vidtagits eller planerats utifrån de utvecklingsområden som
myndigheten identifi erat.

Beslutsunderlog
Barn och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse daterad 2017 -ll -22
Barn o ch utbildnings tj iin steskrivel se datera d 20 11 -02-28
Protokollsut drag 2017 -03 -23 $ 4 I Skolinspektionen 400-201 5 :7 429
Kvalitetsgranskning ftirdelning av lärarresurser
Skolinspektionens beslut efter kvalitetsgranskning av ftirdelning av lärarresurser i
Uddevalla kommun samt Dalabergsskolan och Forshällaskolan inkl. bilaga.

Yrkqnden
Magnus Jacobsson (KD): Bifall

till ftirslaget i handlingarna

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på Skolinspektionens kvalitetsgranskning översända ftirvaltningens
tj

änsteskrivelse datera d 20
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Dnr BUN 2017/OO339

43-2016:1 01 27 Skolinspektionens regelbundna tillsyn av
huvudman vt. 2017
Sommonfottning
Skolinspektionen har under våren 2017 genomfrirt regelbunden tillsyn i Uddevalla
kommun fbr att bedöma hur kommunen tar ansvar ftir fiorskoleklass, grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, ftirskola, fritidshem och
vuxenutbildning.
Skolinspektionens tillsyn visar att Uddevalla kommun i huvudsak uppfyller
forfattningarnas krav vad gäller huvudmannens ansvarstagande ftir utbildningen
Uddevalla kommun har ett system och en dokumentation för utveckling av
utbildningen.
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att vuxenutbildningen och
gymnasiesärskolan uppfyller ftirfattningarnas krav i de områden som granskats. För
övriga skolformer har Skolinspektionen fattat beslut om att frirelägga Uddevalla
kommun att vidta åtgärder ftir att avhjälpa påtalade brister.

Vidtagna åtgärder ska senast 31 januari 2018 redovisas ftir Skolinspektionen.

Beslulsunderlog
B arn och utb ildnings tj änste skriv else 20 I 7 - | 2 -0 4 .
Bilaga - Bedömningsunderlag - grundsärskola
Skolinspektionens beslut for ftirskola efter tillsyn i Uddevalla kommun, BUN 2017l339
Skolinspektionens beslut för ftlrskoleklass och grundskola efter tillsyn i Uddevalla
kommun, BUN 20171339
Skolinspektionens beslut ftir fritidshem efter tillsyn i Uddevalla kommun, BUN
20171339

Skolinspektionens beslut för grundsärskola efter tillsyn i Uddevalla kommun, BLIN
20171339
Skolinspektionens beslut ftir gymnasieskola efter tillsyn i Uddevalla kommun, BUN
20t11339

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på Skolinspektionens ftireläggande översända ftirvaltningens
tjänsteskrivelse 2017- 1 2-04 inkl. bilaga med redovisning av vidtagna åtgärder
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Dnr BUN 2017 /00340

2016:10652 - Skolinspektionens regelbundna tillsyn av
Västerskolan 8-9 vt. 2017
Sommqnfotlning
Skolinspektionen har under våren 2017 genomftirt tillsyn av Västerskolan 8-9. Tillsynen
visar att det finns allvarliga brister som huvudmannen Uddevalla kommun tillsammans
med rektorn måste ätgärda så att bestämmelserna i skollag, läroplan och övriga
ft)rfattningar följs. Skolinspektionen konstaterar att Uddevalla kommun inte uppfyller
forfattningskraven inom områdena:

r
.
.
.

Extra anpassningar och särskilt stöd
Undervisning och lärande
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
Förutsättningar ftir lärande och trygghet

Skolinspektionen har fattat beslut om att förelägga Uddevalla kommun att vid vite av
700 000 kronor senast den 31 januari 2018 vidta åtgärder fdr att avhjälpa påtalade
brister.
Åtgärderna ska skrift ligen redovisas för Skolinspektionen.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tj änsteskriv else 2011 -12-04
Bilaga - Svar till Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn på Västerskolan 8-9 inkl
bilagor
Beslut ftir ftirskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västerskolan 8-9 i Uddevalla
kommun, S ko I inspektionen 20 I 7 -08 -29 Dnr 43 -20 1 6 : I 0 6 52

Yrkonden
Magnus Jacobsson (KD), Kjell Grönlund (MP) och Majvor Abdon (UP): Bifall
frirslaget i handlingama.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på Skolinspektionens foreläggande översända förvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2011 -12-04 med bilaga.
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s8
Strategi Drogfri ungdom

Sommonfottning
Strategin ftir kommunens drogftirebyggande arbete, Drogfri ungdom, har reviderats.
Strategin har funnits sedan 201 1 och reviderades senast 2013. Eftersom samhället och
ftirutsättningarna ftirändras så krävs också revidering av strategin, även om den utgår
från samma grundprinciper som fastslogs från början. Strategin ska antas av
socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden ftir att
på så sätt vara ett uppdrag som varje ftirvaltning måste arbeta med. Strategin har beretts
av de tre nämndernas gemensamma presidium och varje nämnd ska nu stadftista
strategin genom beslut i respektive nämnd.
Beslulsunderlog
Barn och utbi ldningsftirvaltningens tj änsteskrivel
Bilaga - Strategi Drogfri Ungdom 201 8-20 1 9

se 20 I 7 - 12-27

Beslul
Barn och utbildningsnåimnden beslutar

att godkänna den reviderade strategin
Drogfri ungdom fttr 2018-2019.

ör

kommunens drogftirebyggande arbete,
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se

Samhällsbyggnadsnämndens remiss - Uddevalla kommuns
avfallsplan 2018-2024
Sommonfottning
Barn och utbildningsnåimnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på ett förslag till
Avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun som är utställd frir samråd under tiden
2017 - ll -07 - 2018-01-31 . Planen är upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen i
samarbete med Uddevalla Energi AB och Uddevalla Vatten AB i oktober 2017.
Alla kommuner ska enligt Miljöbalken 15 kap I 1$ ha en avfallsplan som omfattar
samtliga avfallsslag och vilka åtgärder som behövs ftir att hantera och minimera avfallet
på ett miljö- och resursmässigt lämpligt sätt. Avfallsplanen syftar till att skapa
förutsättningar för en hållbar avfall shanterin g.

Beslulsunderlog
Baru och utbildnings tjänsteskrivelse daterad 201 8-0I-04
Förslag-Uddevalla avfallsplan 2018-2024
Kungörelse om samråd kring avfallsplan 2018-2024 ftir Uddevalla kommun
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att barn och utbildningsnämnden inte har några synpunkter på de samrådshandlingar
som tagits fram rörande förslag till Avfallsplan 2018-2024 för Uddevalla kommun.
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Dnr BUN 2017/00026

Arbetsmiljörapport för barn och utbildnings verksamhet
Sqmmonfollning
Enligt barn och utbildningsnämndens årshjul för 2018 ska ftirvaltningen lämna en
arbetsmiljörapport till barn och utbildningsnämnden ftir beslut i januari.
Tjänsteskrivelsen biläggs med en rapport som till största delen berör uppfiiljning och
analys av rapporterade tillbud och skador ftir medarbetare och omfattar bam och
utbildningsnämndens alla verksamheter.

Beslutsunderlog
B arn och utbildnings tj änste skriv else 20 1 7 - 12-20
Arbetsmiljörapport barn och utbildnings verksamheter
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna Arbetsmiljörapport barn och utbildnings verksamheter
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Skolskjuts till fritidshem vid anvisning av skola Iångt från
hemmet
Sommonfottning
Enligt gällande lagstiftning och skolskjutsregler beviljas skolskjuts endast vid skoldagens början och slut for de elever som är skolskjutsberättigade. Elever som börjar
eller slutar sin skoldag på fritidshem är inte berättigade till skolskjuts i samband med
detta. På grund av platsbrist vid skolor i kommunen anvisas ibland elever till
kommunala skolor som ligger väsentligt längre från hemmet än om plats kunnat
erbjudas på en skola i niirområdet. Det kan vid dessa tillftillen finnas skäl att bevilja
skolskjuts till eleven, även om den har en plats vid fritidshemmet.
Beslutsunderlog
Förvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2011 -12-04
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att skolskjuts kan efter ansökan beviljas till elev som är inskriven i fritidshem när den
anvisade kommunala skolan är belägen väsentligt längre bort fran hemmet än en skola i
närområdet och plats inte kunnat erbjudas i närområdet efter framställt önskemål från
vårdnadshavarna

att ansökan beviljas om de ftirutsättningar som framgår av dänsteskrivelsen är uppfyllda samt
att rätten att bevilja ansökan delegeras
delegation
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Barn och utbild

n
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ngsnäm ndens dokumenthanteri ngsplan

Sommonfoltning
Enligt Uddevalla kommuns arkivreglemente ska varje myndighet (varje nämnd)
upprätta en dokumenthanteringsplan som redovisar de inom myndigheten
förekommande handlingarna, hur dessa ska hanteras samt vilka gallringsfrister som ska
gälla.
Handlingarna i foreliggande forslag till dokumenthanteringsplan för barn och
utbildningsnämnden åir redovisade efter verksamhetsområden och processer enligt ny
gemensam klassificeringsstruktur ftir Uddevalla kommun, som kommunfullmäktige
beslutade om2017-11-08. Klassificeringsstrukturen är organisationsoberoende, vilket
innebär att den inte har någon koppling till en myndighets politik- eller
tjänstemannaorganisation och den omfattar samtliga verksamhetsområden inom
kommunen.
De handlingar som tillhör bam och utbildningsnämndens verksamhetsområde har
kartlagts och försetts med information om bevarande eller gallringsfrist. Barn och
utbildningsnämnden ska besluta om bevarande och gallring av de handlingar som
hanteras inom nämndens verksamhetsområde, övriga nämnder tar motsvarande beslut
inom sina verksamhetsområden. Samtliga nämnders dokumenthanteringsplaner utgör
sedan Uddevalla kommuns dokumenthanteringsplan.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjåinsteskrivelse 20 1 8-0 1 - 1 2.
Dokumenthanteringspl an for B arn och utbildningsnämnden.
Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att

anta dokumenthanteringsplan för bam och utbildningsnämnden med gallringsfrister,

samt

att dokumenthanteringsplanen ska gälla från och med 2018-02-01
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Tillsynsrapport höstterminen 2017
Sommonfottning
Enligt 26kap. skollagen (2010:800) 4 $ har kommunen tillsyn över ftirskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkant och pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har ftirklar at ha rätt

till bidrag.

Syftet med tillsynen iir enligt 2 $ att genom en självständig 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 höstterminen2}lT har tillsynsenheten genomftirt regelbunden tillsyn av två
enskilda ftirskolor, en uppföljning av tillsyn frän2016 samt riktad tillsyn av pedagogisk
omsorg med anledning av nyanställda dagbarnvårdare i enlighet med skollagens
kap.26 $ 4. I denna rapport redovisas vad som framkommit vid tillsynen samt vilka
åtgärder som vidtagits.

Beslulsunderlog
B arn och utbildnings

tj änste skriv else 20 |

7-

| 2- | 3

Beslul
Bam och utbildningsnåimnden beslutar

att godkänna tillsynsenhetens rapport for hösten 2017 i enlighet med ft)rvaltningens
tj

iinsteskrivelse, daterad 20
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Lokalförsörj

nin

gsplan

201

20,'17

/00886

8-2028

Sommqnfotlning
Barn och utbildningsnämnden har i beslut 2017-11-23 godkänt ftirvaltningens underlag

till uppdaterad lokalftirsörjningsplan. I samråd med kommunledningskontorets
lokalstrateg har några mindre ftirändringar gjorts i underlaget. Det reviderade underlaget
behöver därför till nämnden ftir nytt beslut.

Beslutsunderlog
B arn och utbildnings tj änste skriv else 20 | 7 - 1 2 -27
Bilaga - Lokalftirsörjningspl an BoU -17 I 127
Protokollsutdrag 2017 -1 I -23 $ I 3 6 Lokalftirsörjningsplan 2018-2028
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse 20 I 7- I 1 - 1 3
Bilaga - Lokalftirsörjningsplan BoU-171 116
Beslul
Bam och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna ftirvaltningens reviderade underlag till kommunens lokalftirsörjningsplan
enligt dänsteskrivelses bilaga - Lokalftirsörjningsplan BoU -17 1 127
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ut i nvesteri n gsobjekt Ram nerödss kola n -

reviderad kalkyl
Sommonfottning
Barn och utbildningsnämnden begärde 2016-08-25 (BUN 2016100438)
igångsättningsbeslut av KS för igangsättning av projektering ftir om- och tillbyggnad av
Ramnerödsskolan enligt redovisad förstudie. Den beräknade kostnaden ftir projektet vad
då ca 150 mnkr. Kommunfullmäktige beslutade om igångsättning20l6-10-12 (KS
20t61396).
Den fortsatta projekteringen har visat att de bedömningar som låg till grund för
förstudien inte var rimliga med hänsyn till verksamheternas behov eller byggnadens
nuvarande status. Avsevärt större insatser krävs ftir att skapa en skola med goda
ftirutsättningar att svara mot kraven under skolans livslängd. Detta borde ha ftirutsetts
av bäda törvaltningarna redan i samband med förstudien.
Den nya kalkylen slutar på ca 300 mnkr (se bilaga). De nya fiirutsättningarna har
kommunicerats med presidiema ftir barn- och utbildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden. Något alternativ till fortsatt projektering enligt den nya
kalkylen kan man inte se. Därftir begärs nu beslut om igångsättning enligt de nya
forutsättningarna.

Beslutsunderlog
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2017 -12-27
Bilaga 1 - Kalkyl Ramnerödsskolan 2017-11-09
Bilaga 2 - Situationsplan Ramnerödsskolan 2018-01-15
Kommunfullmäktiges protokollsutdrag2016-10-12 S 222Igångsättningsbeslut
investeringsobj ekt Ramnerödsskolan
Kommunstyrelsens protokollsut drag 201 6-09 -28 5 246 Igångsättningsbeslut
investeringsobj ekt Ramnerödsskolan
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-07 Igångsättningsbeslut
investeringsobj ekt Ramnerödsskolan
Protokollsutdrag 201 6-0 8-25 $ 96 Igångsättningsbeslut investeringsobjekt
Ramnerödsskolan
Barn och utbildnings dänsteskrivelse 2016-06-20.
Förstudie Ramnerödsskolan F -9 2015- I 0-07
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att hemställa hos kommunstyrelsen om fortsatt projektering för om- och tillbyggnad av
Ramnerödsskolan enligt nya forutsättningar
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Anmälan av beslut fattade på nämndens vägnar 2018-01-25
Sqmmonfottning
Genom ftirteckning dat.2018-01-16 anmäls delegationsbeslut fattade på barn och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse

201 8-01-1 6

Beslul
Bam och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingarna
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Utdragsbestyrkande

Prolokoll
Born och utbildningsnömnden

{ffi:

2018-01-2s

Dnr BUN 2018/00035

s 17

Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 S Skollagen - barn/elev
som känner sig kränkt 2018-01-25
Sommonfottning
Barn och utbildningsnämnden har delegerat till ordftiranden 2012-06-19 $ 96 att å
nämndens vägnar motta anmälningar fran ftirskolechef/rektor om barn och elever som
anser sig ha blivit utsatta ftir kränkande behandling.
Genom förteckning dat.2018-01-16 anmäls delegationsbeslut fattade på bam och
utbildningsnämndens vägnar.

Beslulsunderlog
Barn och utbildnings tjänsteskrivelse

20 I 8-0 I - 1 6

Beslul
Bam och utbildningsnämnden beslutar

att anmälningsärenden enligt ovan läggs till handlingama
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2018-01-25

Dnr BUN 266962

övriga frågor
Inga övriga frågor anmäls

Wos
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

o g.YAt
o ffi'a

Prolokoll
Born och utbildningsnömnden

rBj

2018-0t-25

% rf M'J

s

le

Dnr BUN 2017 /OO343

2016=10655 - Skolinspektionens regelbundna tillsyn av
Unnerödsskolan vt. 2017
Sommonfollning
Skolinspektionen har genomftirt tillsyn av Unnerödsskolan under våren 2017. Tillsynen
visar att det finns brister vid Unnerödsskolan som huvudmannen Uddevalla kommun
tillsammans med rektor måste ätgärda så att bestämmelserna i skollag, läroplan och
övriga författningar ftiljs. Skolinspektionen konstaterar att Uddevalla kommun inte
uppfyller ftirfattningskraven inom områdena:

.
.

Extra anpassningar och säskilt stöd
Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling

Skolinspektionen har fattat beslut om att ftrelägga Uddevalla kommun att vid vite av
900 tkr kronor senast den 3 I januari 2018 vidta åtgärder ftir att avhjälpa påtalade brister
Ätgärderna ska skriftligen redovisas ft)r Skolinspektionen.

Beslulsunderlog
B arn o ch utbi ldnings tj änste skriv else 20 | 7 - I 2-0 4
Bilaga - Svar till Skolinspektionen efter regelbunden tillsyn av Unnerödsskolan vt2017
inkl. bilagor
Beslut ftir ftirskoleklass och grundskola efter tillsyn i Unnerödsskolan i Uddevalla
kommun, Skolinspektionen 2017 -08-29 Dnr 43 -2016 : I 0655.
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att som svar på Skolinspektionens ftireläggande översända forvaltningens
tjänsteskrivelse datera d 20T7 -12-04 med bilaga.
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Sammanställning av inkomna klagomål under 2017
Sommonfotlning
Enligt 4 kap 8 $ skollagen ska huvudmannen ha skriftliga rutiner ftir att ta emot och
utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt
sätt. Här lämnas en sammanställning över inkomna klagomål under 2017.

Beslulsunderlog
Förvaltningens

d

änsteskrivelse daterad 20 I S-0 1 -0 8

Beslul
Barn och utbildningsnämnden beslutar

att godkänna sammanställningen av inkomna klagomål under 2017
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