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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ
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Dnr BUN 2016/0243

Månadsrapport mars 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna redovisning BUN Månadsrapport mars 2016.
2. förvaltningen får i uppdrag att i samband med tertialrapporten
redovisa effektiviseringar som beräknas genomföras för att nå en
budget i balans 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) föreslår följande tillägg:
”Förvaltningen får i uppdrag att i samband med tertialrapporten redovisa
effektiviseringar som beräknas genomföras för att nå en budget i balans
2016.”

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och Eva PehrssonKarlsson (C) tilläggsyrkande och finner båda antagna.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden avger efter mars, maj, september och
oktober 2016 månadsrapporter avseende verksamhet, ekonomi och
personal till ekonomikontoret.
I månadsrapporten avseende januari-mars 2016 prognosticeras en budget i
balans för barn- och utbildningsnämnden. Inga väsentliga avvikelser i
verksamhet finns att rapportera per 31 mars 2016.

Beslutsunderlag
BUN Månadsrapport mars 2016 enligt bilaga

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningens övervägande i enlighet med bilaga
BUN Månadsrapport mars 2016.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2016, § 60.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Emma Lundgren
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Dnr BUN 2016/0220

Uppdrag att till nämnden konsekvensbeskriva
åtgärder och kostnader för att bibehålla nivån
för barn per årsarbetare i fritidsverksamheten
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna informationen kring konsekvensbeskrivna åtgärder och
kostnader för att bibehålla nivån för barn per årsarbetare i
fritidsverksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I december 2015 gavs barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att till
barn- och utbildningsnämnden konsekvensbeskriva åtgärder och kostnader
för att bibehålla nivån för barn per årsarbetare inom
fritidshemsverksamheten så som det såg ut per 15 oktober 2013.
En beräkning har gjorts inför budget 2017 utifrån nedan beskrivna
premisser.
Premisser
- 15 oktober 2013 var det i den kommunala verksamheten 25,7 barn
per årsarbetare.
- 15 oktober 2015 var det i den kommunala verksamheten 27,3 barn
per årsarbetare.
- I genomsnitt 2 716 barn i fritidshem 2017 utifrån
befolkningsprognos antagen i kommunstyrelsen i maj 2015 och
beräknad täckningsgrad gjord av barn- och
utbildningsförvaltningen.
Konsekvensbeskrivning och åtgärder
En förändring i personaltäthet mellan 27,3 barn per årsarbetare till 25,3
barn per årsarbetare motsvarar drygt 6 årsarbetare, vid en beräkning med i
genomsnitt 2 716 barn i fritidshemsverksamheten 2017. Detta motsvarar en
kostnad om cirka 3 miljoner kronor.
Ett förslag till åtgärd är att i samband med revidering av
resursfördelningsmodellen inför budget 2017 även göra en översyn av barnoch elevpeng till verksamheten.

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningens övervägande i enlighet med ovan.
Justerandes signatur
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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2016, § 61.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0572

Program och platser på PS hösten 2016 - Barnoch Fritidsprogrammet (BF)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. revidera beslut Program och platser på PS hösten 2016, BUN 201512-14 § 169, angående Barn- och Fritidsprogrammet (BF).
2. barn- och fritidsprogrammet (BF) inte startas till hösten 2016 på
grund av för få sökande elever.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Programutbudet på Peder Skrivares skola inför hösten 2016 fastställas av
barn- och utbildningsnämnden den 14 december 2015. Efter
ansökningsperioden finns bara två behöriga sökanden till Barn- och
fritidsprogrammet (BF) och förvaltningen föreslår därför att inte erbjuda
programmet till hösten 2016.

Övervägande
Förvaltningen anser att det inte är rimligt att starta utbildningen med bara
två elever och föreslår att frysa antagning till hösten 2016. Förhoppningsvis
blir sökandetrycket högre till hösten 2017. I samband med det planeras till
hösten en kompletterande marknadsföring, eventuell med annan
inriktning, som ska locka fler sökande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Gymnasiechef
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Dnr BUN 2016/0021

Krav på utökad ventilation för Hagaskolan hus
D
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. begära hos servicenämnden att 650 tkr anvisas ur servicenämndens
investeringskonto, krav fastighet, till föreslagen utökning av
ventilationsanläggning på Hagaskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Antalet undervisningslokaler på Hagaskolan räcker idag inte till för det
elevunderlag som finns. Lösningen är att anpassa rum i skolan som inte
innan varit avsedda för lektionssalar. För att kunna göra detta ställs krav på
att lokalerna anpassas utifrån gällande föreskrifter. Denna anpassning
består av att öka ventilationen för att kunna få det luftflöde som krävs.
Varje rum klarar ett visst antal elever beroende på hur många ventilationen
är anpassad för, samt ytan på rummen.
Ventilationsaggregatet som finns idag går att använda för att öka flödet.
Den anpassning som krävs är byte av kanalstråk i korridorer samt
komplettera med don, spjäll och ljuddämpare. Vidare finns behov av
håltagning för nya genomföringar och injustering. Dessa åtgärder gör att ett
nytt undertak, el, målning och sanering behöver göras.
Genom den här anpassningen kommer behovet av undervisningslokaler att
tillgodoses.

Övervägande
I den kompletterande lokalförsörjningsplanen som beslutades av barn- och
utbildningsnämnden i augusti 2015 ses ett ökat elevunderlag inför
höstterminen 2016.

Justerandes signatur
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Verksamheten lyfter att nuvarande undervisningslokaler inte tillgodoser det
behov som finns utan anpassningar behöver göras för att möta detta.
Lösningen är att anpassa rum i skolan som inte innan varit avsedda för
lektionssalar och där ventilationen idag inte räcker till utifrån de
föreskrifter som finns.
Även utifrån Folkhälsomyndighetens krav på luftflöden per person samt
krav på undervisningslokaler rekommenderas denna anpassning.

Källa: http://www.folkhalsomyndigheten.se/documents/publiceratmaterial/foreskrifter1/fohmfs-2014-18.pdf

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2016, § 63.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Servicenämnden
Emma Lundgren, Barn- och utbildningsförvaltningen
Joachim Wadström, Barn- och utbildningsförvaltningen
Katarina Lindh, Serviceförvaltningen
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Dnr BUN 2016/0144

Information - Applagården
Avdelningschef och processledare samhällsutvecklingskontor,
förvaltningschef VBAB och företrädare från serviceförvaltningen
informerar om status, planering och övrigt aktuellt angående Applagården.
Förvaltningschef VBAB informerar om kommande planerade åtgärder för
sommaren 2016; bl.a. informeras om att mätningar ska genomföras när
förskolan är sommarstängd.
Avdelningschef och processledare samhällsutvecklingskontor informerar
om alternativa platser. Prognoser befolkningsutveckling beräknas kommer i
maj och är viktigt i frågan.
Nämnden kommer att få löpande information i ärendet;
samhällsutvecklingskontoret och VBAB återkommer till nämnd i maj.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/0218

Tillsyn fristående pedagogisk omsorg Ek och
Lek Barnomsorg AB
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning av
huvudmannen för Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk
omsorg samt verksamheten vid familjedaghemmen Jessica
Andersson, Karin Kjellgren, Anna Svalander och Madelene Ernberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning
som har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller
de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta
de beslut om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk
omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Tillsyn
sker av huvudman för den fristående pedagogiska omsorgen. Varje år görs
även tillsynsbesök av familjedaghemmen som bedriver fristående
pedagogisk omsorg i detta fall inom Ek o Lek Barnomsorg AB. Ytterligare
tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning av det årliga
tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av inkomna
klagomål.
Justerandes signatur
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Tillsyn har genomförts av huvudmannen för Ek och Lek Barnomsorg AB
fristående pedagogisk omsorg samt tillsyn av de fyra familjedaghemmen:
Jessica Andersson, Karin Kjellgren, Anna Svalander och Madelene Ernberg.
Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att såväl huvudmannen
som den pedagogiska omsorgen i form av de fyra familjedaghem inom Ek
och Lek Barnomsorg AB uppfyller författningarnas krav inom de områden
som granskats. Rapporterna från tillsynen av varje familjedaghem samt
huvudmannen bifogas.

Beslutsunderlag
Tillsynsrapporter inklusive bedömning från tillsynsansvarig.
• Tillsyn av huvudman Ek och Lek Barnomsorg AB fristående
pedagogisk omsorg
• Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Jessica Andersson
• Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Karin Kjellgren
• Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Anna Svalander
• Tillsyn av Ek och Lek Barnomsorg AB fristående pedagogisk omsorg
Madelene Ernberg

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2016, § 64.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Ek och Lek Barnomsorg AB
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2016/0217

Begäran om namnändring för Skogsbackens
förskola till Rolfstorps förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
1. besluta namnändring av Skogsbackens förskola till Rolfstorps
förskola i samband med invigning av nya lokaler.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen hanterar namngivningsfrågor när det gäller att sätta namn på
gator, vägar, byggnader med mera. I Varberg har kommunfullmäktige
bemyndigat kommunstyrelsen att besluta i kommunala namnärenden.
Dessa ärenden ska beredas av stadsbyggnadskontoret.
Ärendet gäller ett namnbyte av Skogsbackens förskola i Rolfstorp till
Rolfstorps förskola. Förskolechefen har för Skogsbackens förskola framfört
önskemål att byta namn på förskolan till Rolfstorps förskola. De ser att
namnbyte skulle underlättar för besökare att hitta till förskolan samtidigt
som det är mer i enlighet med skolans namn.

Beslutsunderlag
Förskolechefen har för Skogsbackens förskola framfört önskemål att byta
namn på förskolan till Rolfstorps förskola. De ser att namnbyte skulle
underlättar för besökare att hitta till förskolan samtidigt som det är mer i
enlighet med skolans namn.

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser fördelar med att byta namn till
Rolfstorps förskola, då namnet visar på var förskolan är lokaliserad samt att
den får en tydligare tillhörighet till Rolfstorps skola.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2016, § 65.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Emma Lundgren, Barn- och utbildningsförvaltningen
Magnus Källström, Samhällsutvecklingskontoret
Agneta Svenberg, Barn- och utbildningsförvaltningen
Mette Weihard Törnblom, Barn- och utbildningsförvaltningen
Maria Pålsén, Barn- och utbildningsförvaltningen
Katarina Lindh, Serviceförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr BUN 2016/0133

Yttrande över Varbergs kommuns cykelplan
2016-2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. tillstyrka cykelplanen och att förvaltningens övervägande ska
beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar på följande tillägg, efter sista meningen under
Övervägande:
”Säker gång- och cykelväg behövs också för elever från
Bläshammarområdet till Trönninge skola.”

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag samt sitt eget
tilläggsförslag och finner båda antagna.

Beskrivning av ärendet
Syfte
Syftet med cykelplanen är att kommunen ska få en gemensam målbild för
cykelfrämjande arbete, samt en plan för vilka åtgärder som behöver
genomföras för att nå dit. Med en tydlig vision och konkreta mål kan olika
aktörer med olika ansvarsområden arbeta i samma riktning och samverka
för att nå målen för cykel. Cykelplanen tydliggör kommunens
prioriteringar och val av åtgärder och säkerställer att arbetet med
cykelfrågor fortsätter kontinuerligt. Cykelplanen ska följas upp och
utvärderas kontinuerligt för att förbättras som beslutsunderlag och visa att
vi är på väg att nå våra mål.

Hållbar samhällsutveckling
En ökad cykling bidrar till kommunens mål om en hållbar
samhällsutveckling. För att kunna minska klimat- och miljöpåverkan
från transportsektorn behöver andelen hållbara transporter öka.
Samhällsplanering behöver samtidigt inriktas till att bostäder byggs där
det är möjligt att resa hållbart. I Varberg ska det vara lätt att göra
miljömässigt rätt vid valet av transportsätt.
Med fler cyklister i stadsrummet skapas också en levande stad som
attraherar fler invånare och besökare. Genom att skapa trafiksäkra
Justerandes signatur
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cykelvägar kan den samhällsekonomiska vinsten med ökat antal cyklister
bli ännu större.

Varberg växer
Hälften av Varbergs kommuns invånare bor i Varbergs tätort och det är
också här den största inflyttningen förväntas ske. År 2030 förväntas
kommunen ha 80 000 invånare och 50 000 utav dessa kommer att bo i
Varbergs tätort. Att Varberg växer skapar nya möjligheter att knyta ihop
områden och skapa goda förutsättningar för cykling för de nyinflyttade.
Stationens läge med närhet till centrala Varberg är positivt och underlättar
för invånare att kombinera cykel med andra transportsätt på ett effektivt
sätt. Det är viktigt att bevara befintliga positiva värden samtidigt som en
förstärkning och utveckling av cykelinfrastrukturen behöver göras.

Kommunalt vägnät
Cykelplanen har fokus på att föreslå åtgärder längs det kommunala
vägnätet och på kommunal mark eftersom det är där kommunen har
mandat att ta beslut om att genomföra åtgärder. Kommunala vägar
finns i huvudsak i Varbergs tätort och i enstaka fall ute på landsbygden.

Fokusområden
För att få bättre förutsättningar att kunna nå uppsatta mål utgår
cykelplanen från fyra fokusområden där individen och syftet med resan
står i fokus. Fokusområdena berör olika typer av målgrupper, som har
olika krav på cykelvägnätets funktion, och som i sin tur kräver olika
typer av åtgärder.
•
Arbetspendling, att kunna cykla effektivt och snabbt längs
prioriterade cykelstråk till arbete och service
•
Skola och fritid, att barn från 12 år själva ska kunna cykla
säkert och tryggt till skola och fritidsanläggningar i närområdet
•
Hela resan, att det ska vara smidigt att byta mellan cykel och
kollektivtrafik
•
Rekreation och turism, att invånare och besökare som vill
cykla i behagligt tempo ska kunna göra detta längs attraktiva och
orienterbara stråk

Målbild: Cykla säkert och tryggt till skola fritid
År 2020 sker samverkan med skola och berörda förvaltningar kring barns
väg till skolan förbättras. Årliga beteendepåverkande kampanjer och
genomförda fysiska åtgärder har medfört att fler barn kan ta sig tryggt och
säkert till skolan året om. Exempel på åtgärder är belysning, gallring av
buskage, trafiksäkrare passager, cykelparkering och förbättrad
vinterväghållning.

Behov av ytterligare insatser

För att fler barn och föräldrar ska välja att cykla till skola- och
fritidsverksamheter behöver hamn- och gatuförvaltningen, barn- och
Justerandes signatur
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utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen arbeta med
påverkansåtgärder tillsammans med skola- och fritidsverksamheter.

Beslutsunderlag
Framtida cykelstråk- Varbergs tätort, Framtida cykelstråkVarbergskommun, Planerade åtgärder 2016-2020-Varbergs tätort samt
Planeradeåtgärder 2016-2020 Varbergs serviceorter

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser positivt på en Cykelplan för
Varbergs kommun.
Problemet med föräldrar som skjutsar barn till våra skolor ökar. Det
innebär att barnen rör sig mindre och säkerheten samt luftkvalitén runt
skolor försämras samt att det kan uppstå trafikkaos vid skoldagens början.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser helst att viktiga skolvägar och
passager tas med i Cykelplanen och inte under ”Trafikmiljöåtgärder”.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser det som angeläget att även ” Barns
väg till skolan” ligger med i Cykelplanen och inte hanteras som ett eget
projekt.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att passage Lindhovsrondellen
väg 41 bör ligga under prio 1. Förvaltningen ser det som angeläget att väg
805 Pilgatan-Lindhovsrondell-Trönninge samhälle hanteras under prio 1,
då personal till nya Trönningebjärsförskolan samt föräldrar som lämnar
barn, inte kan gå eller cykla till förskolan då det saknas gång- och
cykelbana. Säker gång- och cykelväg behövs också för elever från
Bläshammarområdet till Trönninge skola.

Ekonomi och verksamhet
Ärendet medför inga kostnader för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2016, § 69.
_______________________________
Protokollsutdrag
Hamn- och Gatuförvaltningen, Inger Mellberg

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

Information - Riktlinjer nyanlända
Chef för enheten modersmål och nyanlända informerar tillsammans med
utvecklingsstrateg om rutiner för modersmålsundervisning,
studiehandledning, introduktionsstöd och pågående utvecklingsarbete.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0166

Kunskap och lärande 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna rapport Kunskap och lärande 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Rapport Kunskap och lärande 2016 är en kommunövergripande
analysrapport syftande att följa upp elevernas upplevelse av sitt lärande och
utvärdera det pågående utvecklingsarbetet kring formativt förhållningssätt
även kallat bedömning för lärande (BFL). Analysen bygger på enkät
distribuerad till samtliga elever i årskurs 2, 5, 8 och år två på gymnasiet.
Analysen genomfördes tillsammans med ett urval av elevråd och med
samtliga förstelärare med BFL i sitt uppdrag.

Beslutsunderlag
Rapport Kunskap och lärande 2016

Ekonomi och verksamhet
Ärendet medför inga kostnader för kommunen.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 april 2016, § 67.
______________________________

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2013/0469

Information - Uppföljning av
resursfördelningsmodell samt
resursfördelningsmodell 2017
Avdelningschef ekonomi och lokal informerar om översyn av
resursfördelningsmodell samt om arbetet inför resursfördelningsmodell
2017. Bland annat diskuteras socioekonomisk faktor, olika nivåer i
förskolan och översyn av personaltäthet i fritidshem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0273

Information - Budgetarbete 2017
Avdelningschef ekonomi och lokal informerar om budgetförutsättningar
2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0251

Information - Vuxenutbildning
Förvaltningschef informerar om aktuellt angående Vuxenutbildning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
•

Timavlönade.
Administrativ chef ger lägesrapport angående timavlönade vikarier;
bland annat informeras om aktuella siffror januari-mars 2016 och
om bemanningsenhetens regler.

•

Ansökan Statsbidrag lågstadielyftet
Grundskolechef sammanfattar lågstadielyftet som är en satsning på
f-3 som möjliggör att ökar grundbemanningen på skolorna.
Inriktningen är i alla skolor mot matematik och läsförståelse. Det är
oklart om satsningen fortsätter; besked kommer antagligen i maj.

•

Mariedalsskolan
Inga nyheter angående lokaler från Mariedalskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2016/0066-7
Anmälan om kränkande behandling Bläshammar skola BUN 2016/0049-4
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2016/0072-4--6
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdskola BUN 2016/0090-5--6
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2016/0036-20-21
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2016/0113-3
Anmälan om kränkande behandling Kung Karl skola BUN 2016/0254
Anmälan om kränkande behandling Lindbergssskolan BUN 2016/0059-2-7
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2016/0025-13--17
Anmälan om kränkning - avslutad Hagaskolan BUN 2016/0158-3
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut, BUN 2016/0019-29--31,33--35, Beslut om rektorsansvar
under ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0001-11, Skolskjuts på grund av annan
särskild omständighet, Bosgårdsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-8, Furubergsskolan, Anvisning av plats
för barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, Kate Svensson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0157-4, Beslut gällande vistelsetid på
förskolan, AnnaLena Apelqvist
Delegeringsbeslut BUN 2016/0620-2, Beslut om tilläggsbelopp, Hagaskola,
Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0187-2, Beslut om tilläggsbelopp, Varbergs
Montessoriskola, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0188-2, Beslut om tilläggsbelopp, Varbergs
Montessoriskola, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0161-2, Beslut om tilläggsbelopp,
Vänerskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0006-2, Beslut om tilläggsbelopp,
Hörselförskolan Heberg, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2016/0182-2, Avstängning, Anders Zederin
Delegeringsbeslut BUN 2016/0019-32, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Delegeringsbeslut, Korrigering av timplan, Micael Åkesson
Delegeringsbeslut, Yttrande gällande Sveriges Ridgymnasiums ansökan om
nationellt godkänd idrottsutbildning, Micael Åkesson
Protokoll Samverkan
160413
160406
160420

Justerandes signatur
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Meddelanden
Brev från Kommunal, personalrepresentant i barn- och
utbildningsnämnden
Protokollsutdrag, Kf § 45, Policy för sponsring i Varbergs kommun
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Övriga frågor
Mat i skolan
Monica Kunckel-Qvist (SD) ställer en fråga angående maten på
Bosgårdsskolan och Göthrikskolan. Hon har hört att maten inte räcker till.
Förvaltningschef svarar att hon inte hört detta och att hon kommer att ta
upp frågan med serviceförvaltningen och återkommer.
Hjärt-lungräddning (HLR) i förskolan
Monica Kunckel-Qvist (SD) ställer en fråga angående Hjärt-lungräddning
(HLR) i förskolan; hur fungerar det?
Chef förskoleverksamhet svarar att personalen får regelbundet utbildning
vart 3-4 år.
Simulatorer gula maskiner och lastbilar
Monica Kunckel-Qvist (SD) ställer frågan om simulatorer för gula maskiner
och lastbilar på gymnasiet kan vara intressanta.
Förvaltningschef svarar att förstudie angående gula maskiner och lastbilar
är på gång. Nämnden kommer att få rapport för ställningstagande så fort
den är klar.
Valborg
Roger Kardemark (KD) ställer en fråga angående förebyggande arbete inför
Valborg.
Förvaltningschef och gymnasiechef svarar.
Redovisning av En-till-en
Eva Pehrsson-Karlsson (C) efterfrågar en redovisning av En-till-en.
Förvaltningschef svarar att förvaltningen planerar en redovisning inom
redovisning Tertialrapport april 2016 på arbetsutskottet den 9 maj.
Uppköp av VBAB:s förskolor
Eva Pehrsson-Karlsson (C) ställer en fråga angående uppköp av
VBAB:s förskolor.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-04-25

26

Förvaltingschef svarar att förvaltningen inte fått inbjudan till samråd i
frågan.
Rapportering från besök i Sibbarp
Eva Pehrsson-Karlsson (C) efterfrågar rapportering från besök i Sibbarp till
kommande sammanträde.
Rapportering tas upp på nämndens sammanträde i maj.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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