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Plats och tid

A1, kl. 8.30–16.40, ajournering 12.00–13.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Hanna Netterberg (M)
Margit Kastberg (M)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Madeleine Bagge (MP)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Roger Kardemark (KD)
Jeanette Qvist (S)
Peter Stoltz (S)
Jenny Bolgert (S)
Per Olsson (S)
Karl-Erik Bengtsson (S)
Nevrie B Suleyman (M)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Håkan Olsson (M), t.o.m. kl. 14.30
Mattias Svensson (S)
Gerhard Eriksson (V)

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Emma Lundgren, avdelningschef ekonomi och lokaler
Helge Scharf Wramling, sekreterare
Ulrika Nittfors, personalrepresentant, t.o.m. kl. 14.30
Sten Hagberg, personalrepresentant

Utses att justera

Karl-Erik Bengtsson (S)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25, 2017-02-27, §§ 1-7
Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25, 2017-02-28, §§ 8-32

Sekreterare

Helge Scharf Wramling

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Karl-Erik Bengtsson
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

27 februari 2017

Datum då anslaget sätts upp

2017-02-27, §§ 1-7,

2017-02-28, §§ 8-32

2017-03-21, §§ 1-7,

2017-03-22, §§ 8-32

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling
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Dnr BUN 2016/0765

Yttrande över remiss - handlingsplan mot
våldsbejakande extremism
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta yttrande enligt övervägande
2. föreslå kommunstyrelsen att ändra formuleringen i handlingsplan,
näst sista sida, under rubrik Gul nivå, sista mening, till följande:
”Ytterligare en viktig förebyggande insats är att främja inkludering
genom att så långt som möjligt ge nya kommuninvånare möjligheter
att bo i hela kommunen.”
3. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.
Jenny Bolgert (S) föreslår att nämnden beslutar om följande tillägg:
”föreslå kommunstyrelsen att ändra formuleringen i handlingsplan, näst
sista sida, under rubrik Gul nivå, sista mening, till följande:
Ytterligare en viktig förebyggande insats är att främja inkludering genom
att så långt som möjligt ge nya kommuninvånare möjligheter att bo i
hela kommunen.”

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Jenny Bolgerts (S)
tilläggsförslag och finner båda antagna.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera förslaget om
handlingsplan mot våldsbejakande extremism till samtliga nämnder och
bolagsstyrelser. Remissvaren ska sändas till kommunkansliet senast 201702-28.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-01-30 § 5
Beslutsförslag 2017-01-19
Handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Handlingsplan VBE – remissbrev

Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden ställer sig bakom beslutet att utarbeta en
kommungemensam handlingsplan mot våldsbejakande extremism och
beskrivningen av bakgrunden till det. Vi delar uppfattningen att
handlingsplanen behöver revideras och kompletteras med tydligare
riktlinjer för ledning, samordning/samverkan, hur arbetet ska genomföras
och förvaltningarnas uppdrag.
Samordning/samverkan
Barn- och utbildningsnämnden delar uppfattningen att det krävs en
gemensam lednings- och samordningsfunktion och att arbetet så långt som
möjligt ska genomföras inom befintliga strukturer i organisationen. Vi
anser däremot att kommunstyrelsens förvaltning ska ansvara för ledningen
av samordningsfunktionen och att resurser för analys och uppföljning m.m.
ska byggas upp där.
Kompetensutveckling/information
Barn- och utbildningsnämnden delar uppfattningen att det krävs
utbildning/kompetensutveckling för medarbetarna inom berörda
verksamheter och att utbildningen ska planeras av samordningsfunktionen
med stöd av förvaltningarna. Däremot anser barn- och
utbildningsnämnden inte att kontaktpersoner ska utses på förvaltningarna
utan att arbetet ska genomföras inom ramen för befintlig ledningsstruktur.
När det gäller information avseende våldsbejakande extremism (utgående
eller inkommande) ska den kanaliseras till samordningsfunktionen
(eventuellt med stöd av kommungemensam kundservice). Detta är viktigt
inte minst för att få en helhetsbild utan risk för att viktiga upplysningar
försvinner.
Förebyggande insatser
När det gäller förebyggande insatser anser barn- och utbildningsnämnden
följande:
Grön nivå
Att arbeta med kunskap och information om grundläggande demokratiska
värderingar ingår i skolan uppdrag redan idag. Som komplement kan
riktade utbildningsinsatser genomföras med stöd av egna resurser eller
extern specialistkompetens. Elevhälsan har i samarbete med rektorer och
förskolechefer ett ansvar och en viktig roll i att identifiera och förebygga
eventuella riskbeteenden (årlig riskbedömning hot och våld enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter). Vi anser vidare att stycket om att motverka
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segregation (på gul nivå) bör framgå redan på grön nivå och att det skrivs
”att främja inkludering” i stället för att ”motverka segregation”.
Gul nivå
Personer som uppvisar ett riskbeteende kan identifieras av skolans personal
och i ett tidigt skede få stöd av exempelvis kurator/elevhälsans personal.
Finns risk för att situationen utvecklas i negativ riktning måste det finnas
tydliga rutiner för hur läget ska rapporteras till samordningsfunktionen
som kan ta stöd av kvalificerade specialistresurser.
Röd nivå
En situation på röd nivå ska inte hanteras av förvaltningens personal utan
måste vara föremål för andra myndigheters ingripande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2017/0040

Svar till kommunstyrelsen angående
revisionsrapport: Granskning av kommunens
flyktingmottagande och integrationsarbete
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta bifogad handlingsplan angående revisionsrapport.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska lämna svar angående revisionen av
kommunens flyktingmottagande och integrationsarbete. I revisionen har
barn- och utbildningsnämnden i huvudsak fått två rekommendationer:
•

•

Stärka det förebyggande arbetet i syfte att möta identifierade
stödbehov för såväl nyanlända som ensamkommande barn och
ungdomar. Detta gäller såväl hälsofrämjande insatser som insatser
för inkludering i samhället
Arbeta aktivt för att säkerställa kompetensförsörjning framförallt
avseende behöriga lärare i svenska som andraspråk.

Av bifogad handlingsplan framgår dels de observationer som revisorerna
gjort och presenterat i rapporten samt de åtgärder som barn- och
utbildningsnämnden genomför eller planerar att genomföra.
Handlingsplanen överlämnas till samhällsbyggnadskontoret som
sammanställer ett samlat svar till kommunstyrelsen. Barn- och
utbildningsnämndens svar lämnas senast 1 mars 2017.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13 § 21
Beslutsförslag 2017-01-26
Handlingsplan
Revisionsrapport: Granskning av kommunens flyktingmottagande och
integrationsarbete
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2016/0830

Yttrande angående motion om revidering av
Konkurrenspolicy för Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. avstyrka
motionen
angående
konkurrensprövningspolicy.

revidering

av

nuvarande

2. paragrafen justeras omedelbart.

Reservation

Jeanette Qvist, Peter Stoltz, Jenny Bolgert, Karl-Erik Bengtsson och Per
Olsson (samtliga S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jeanette
Qvists yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) yrkar att motionen tillstyrks.
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner sitt eget förslag
antaget.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har gett upphandlingsavdelning i uppdrag att fråga
förvaltningarna angående en motion från Vänsterpartiet om revidering av
gällande Varbergs kommuns konkurrensprövningspolicy, antagen av
kommunfullmäktige 2013-05-21, § 57.
Lars-Åke Erlandsson (V), Ingmari Carlsson (V) och Agnes Hulthén (V) har
lämnat motion om att ta bort formuleringen ”Vid konkurrensutsättning får
inte den egna verksamheten lämna anbud.” från
konkurrensprövningspolicyn.
Motionärerna menar att syftet med konkurrensprövningspolicyn är att
”skapa högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad”, vilket rimligtvis
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inte bara kan ske genom privata företag utan också genom offentliga
aktörer. Att inte tillåta kommunal verksamhet minskar konkurrensen stick i
stäv med konkurrenspolicyns idé.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-01-30, § 7
Beslutsförslag 2016-12-30
Motion från Vänsterpartiet om nuvarande konkurrensprövningspolicy

Övervägande
Nuvarande formulering i konkurrenspolicyn omöjliggör egen verksamhet
att lämna anbud, vilket betyder att det inte kan genomföras
konkurrensutsättning av den egna verksamheten utan upphandling.
Då syftet med policyns tillkomst har varit att bredda möjligheten till att
lämna anbud ser Barn- och utbildningsförvaltningen att målet med policyn
nåtts.
För att skapa tydlighet utifrån policyn finns behov av att
tillämpningsföreskrifter tas fram.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2016/0911

Yttrande över remiss En gymnasieutbildning för
alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och
fullfölja en gymnasieutbildning, SOU 2016:77
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta bifogat yttrande över remiss En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning, SOU 2016:77.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Varbergs kommun har fått möjlighet att yttra sig över En
gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och
fullfölja en gymnasieutbildning, SOU 2016:77.
Gymnasieutredningens direktiv och tilläggsdirektiv (dir. 2015:31, 2015:82
och 2015:141) är mycket omfattande och spänner över drygt 20 olika
delområden som rör gymnasieskolan.
För att få en överblick hänvisas till sammanfattningen, sidor 31-45.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13 § 23
Yttrande SOU 2016:77, Varbergs kommun
Betänkande av gymnasieutredningen En gymnasieutbildning för alla –
åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en
gymnasieutbildning, SOU 2016:77.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
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Dnr BUN 2016/0370

Yttrande angående Skolinspektionens beslut
efter genomförd tillsyn i Gymnasiesärskolan på
Peder Skrivares gymnasieskola i Varberg
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta bifogat yttrande som svar till Skolinspektionen efter genomförd
tillsyn i Gymnasiesärskolan på Peder Skrivares gymnasieskola i
Varberg.
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Varbergs kommun under hösten
2016. Gymnasiesärskolan besöktes av Skolinspektionen den 29 september
2016 och enligt tillsynsrapport från Skolinspektionen, daterat 2016-11-24,
konstaterades brister i verksamheten angående följande områden:
• Förutsättningar för lärande och trygghet
• Styrning och utveckling av verksamheten
Bifogat yttrande är framskrivet av rektor på skolan i dialog med förvaltning;
barn- och utbildningsnämnden beslutar om svar i sin roll som huvudman.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 22
Beslutsförslag 2017-01-31
Yttrande till Skolinspektionen efter tillsyn i Gymnasiesärskolan i Varberg
(inklusive 2 bilagor)
Tillsynsrapport från Skolinspektionen 2016-11-24

Övervägande
Förvaltningen ställer sig bakom rektors svar på Skolinspektionens tillsyn
för Gymnasiesärskolan i Varberg.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Skolinspektionen
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Dnr BUN 2016/0848

Yttrande över remiss Det stämmer! Ökad
transparens och mer lika villkor, SOU 2016:66
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. lämna yttrande enligt bilaga svar på remiss Det stämmer! Ökad
transparens och mer lika villkor, (SOU 2016:66).
2. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Inledning
Utredningens uppdrag består av fyra olika delar. Den första är att kartlägga
och analysera hur kommuner och friskoleföretag redovisar sina kostnader
och intäkter för skolväsendet samt föreslå bestämmelser som reglerar hur
huvudmännen ska redovisa jämförbar ekonomisk information på
skolenhetsnivå. Den andra delen är att se över hur bestämmelserna om
beräkning av och beslut om bidrag till verksamheter med enskild
huvudman tillämpas. I denna del ingår också att särskilt se över behovet av
ändrade bestämmelser avseende bidrag till skolor inriktade på elever i
behov av särskilt
stöd, s.k. resursskolor. Den tredje delen är att utreda och lämna förslag på
hur kommuner kan ges ett avgörande inflytande över nyetableringar av
skolor som är avsedda att drivas med vinstsyfte. Den fjärde och sista delen
är att utreda alternativa regleringar som syftar till att säkerställa att
antagningen av elever i fristående förskoleklasser, grundskolor och
grundsärskolor sker enligt gällande
regelverk.
Utredningen har valt att lösa uppdraget i första hand genom att lämna
förslag och överväganden som tar utgångspunkt i de system som byggts upp
inom skolområdet avseende tillståndsgivning, bidragsgivning, antagning,
ekonomisk rapportering med mera, och vidareutveckla dessa system i
stället för att nya system byggs upp. Utredningsarbetet har bedrivits med
stor öppenhet gentemot olika aktörer på skolmarknaden som kommuner,
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enskilda huvudmän, statliga myndigheter och organisationer. Ökad
transparens på skolmarknaden och mer lika villkor mellan kommunala och
enskilda huvudmän har genomgående varit utgångpunkter för
utredningens arbete.
Beslut om och beräkning av bidrag till verksamheter med enskild
huvudman
Hemkommunens bidrag till enskilda huvudmän ska förutom grundbelopp,
och i förekommande fall tilläggsbelopp, även bestå av ett strukturbelopp. I
strukturbeloppet ska ingå alla de resurser som fördelas utifrån barns och
elevers olika förutsättningar och behov, med undantag för sådana resurser
som fördelas enligt reglerna om tilläggsbelopp. Kommuner ska vara
skyldiga att redovisa på vilka grunder strukturbeloppet har räknats fram
och på vilket sätt det ska komma verksamheter med enskild huvudman till
del.
Kommuner kan ha kostnader kopplade till sitt generella myndighetsansvar
eller till sitt huvudmannaansvar enligt skollagen som enskilda huvudmän
inte har. Dessa kostnader ska tydligt specificeras, beräknas och motiveras i
samband med bidragsberäkningen och ska inte ingå i underlaget för
fastställande av bidrag.
Dagens schablon avseende kommuners ersättning till enskilda huvudmän
för administrativa kostnader ska tas bort. Ersättning till enskilda
huvudmän för administrativa kostnader ska i stället fastställas utifrån
kommunens egna kostnader för administration. Ersättningen ska avse
kostnader för administrativa funktioner som ekonomi, personal, inköp, it,
kommunikation, samt liknande kostnader.
Särskilda regler ska införas för fristående skolor inriktade på elever som har
ett så omfattande behov av särskilt stöd att tilläggsbelopp ska lämnas. Det
ska i skollagen anges att en fristående skola kan begränsa sin utbildning till
sådana elever och det ska framgå av beslutet om godkännande att en skola
valt denna inriktning (så kallad resursskola). För en sådan skola ska
tilläggsbeloppet fastställas genom överenskommelse mellan huvudmannen
och hemkommunen. Om inte en överenskommelse nås med
hemkommunen ska skolan inte vara skyldig att ta emot eller att ge fortsatt
utbildning till eleven.
Samtliga kostnadsposter i grundbeloppet ska specificeras i bidragsbeslutet.
Beslutade grundbelopp ska stämmas av mot faktiskt utfall i ett nytt beslut
(avstämningsbeslut) senast den 30 september året efter det år bidraget
avsåg. Avstämningen av grundbeloppet kan innebära att enskilda
huvudmän ska kompenseras. Även avstämningsbeslutet kommer att vara
möjligt att överklaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27

14

Ekonomisk information på enhetsnivå
Ett krav på jämförbar ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå ska införas
för såväl kommunala som enskilda huvudmän. Enhetsredovisningen ska
innehålla en resultatsammanställning med intäkter och kostnader.
Intäktsredovisningen ska i huvudsak bygga på de poster som enligt
skollagen gäller för bestämmande av bidrag till enskild huvudman.
Kostnadsredovisningen ska i huvudsak bygga på de poster som enligt
skollagen gäller avseende specifikation av grundbeloppet vid kommunala
bidrag till enskilda huvudmän. Redovisningen bör kompletteras med ett
antal finansiella nyckeltal. Kravet på redovisning ska omfatta huvudmän för
förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och
gymnasiesärskola. Skolverket ska ansvara för insamlingen av den
ekonomiska informationen och insamlingen bör i möjligaste mån
samordnas med den insamling av uppgifter som görs inom ramen för den
officiella statistiken. Skolverket ska publicera den ekonomiska
informationen i form av resultatsammanställning och annan relevant
ekonomisk information.
Kommuners inflytande vid tillståndsprocessen
Kommunerna kan redan i dag sägas ha ett indirekt avgörande inflytande vid
nyetablering av fristående skolor eftersom man har möjlighet att yttra sig
till Skolinspektionen. Utredningen anser att det finns principiella hinder
mot att införa ett direkt avgörande inflytande för kommuner vid
nyetableringar av verksamhet som drivs med vinstsyfte. Kommunens
inflytande över nyetableringar av fristående skolor ska i stället stärkas på
annat sätt. Vid bedömningen av om en etablering skulle innebära påtagliga
negativa följder för lägeskommunen, ska det särskilt beaktas intressena av
alla elevers rätt till likvärdig utbildning samt att en överetablering av skolor
inte uppstår. Kraven på processen vid godkännande ska också skärpas
genom att det blir obligatoriskt för kommunen att lämna ett yttrande till
Skolinspektionen, samt att yttrandet alltid ska innehålla en
konsekvensbeskrivning.
Antagning av elever till fristående förskoleklass, grundskola och
grundsärskola
Regler om gemensam kö, administrerad av lägeskommunen, för
kommunala och fristående skolor bör inte införas. Elevers rättssäkerhet vid
samband med antagning till fristående skolor ska stärkas på andra sätt. Ett
krav på formell ansökningshandling ska införas i förskoleklass, grundskola
och grundsärskola med enskild huvudman. Ansökan ska skickas till
huvudmannen för den utbildning som eleven söker till. Skolinspektionen
ska i beslutet om godkännande ange vilka urvalsgrunder en fristående
grundskola, grundsärskola eller förskoleklass får tillämpa när det inte finns
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plats för alla sökande. För att en skola ska kunna ändra urvalsgrunderna
ska det krävas ett nytt beslut från Skolinspektionen (SOU 2016:66).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 18
Beslutsförslag 2016-12-19
Yttrande angående Remiss Det stämmer, Okad transparens och mer lika
villkor (SOU 2016:66)
Remiss Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor, (SOU 2016:66)

Övervägande
Enligt bilaga Svar på remiss Det stämmer, Okad transparens och mer lika
villkor (SOU 2016:66)
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Utbildningsdepartementet
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Dnr BUN 2016/0370

Yttrande angående Skolinspektionens beslut
efter genomförd tillsyn i Väröbackaskolan F-3
och 7-9, 43-2016:6517
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta bifogat yttrande som svar till Skolinspektionen efter genomförd
tillsyn i Väröbackaskolan F-3 och 7-9, 43-2016:6517.
2. paragrafen justeras omedelbart.
___________________________

Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Varbergs kommun under hösten
2016. Väröbackaskolan F-3 och 7-9 besöktes av Skolinspektionen den 11
och 12 oktober 2016 och enligt tillsynsrapport från Skolinspektionen,
daterat 2016-11-24, konstaterades brister i verksamheten angående följande
områden:
• Förutsättningar för lärande och trygghet
• Styrning och utveckling av verksamheten
Bifogat yttrande är framskrivet av rektor på skolan i dialog med förvaltning;
barn- och utbildningsnämnden beslutar om svar i sin roll som huvudman.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 32
Beslutsförslag 2017-01-18
Protokollsutdrag BUNAU 170130 § 6
Yttrande till Skolinspektionen efter tillsyn i Väröbackaskolan F-3 och 7-9
Tillsynsrapport från Skolinspektionen 2016-11-24

Övervägande
Förvaltningen ställer sig bakom rektors svar på Skolinspektionens tillsyn
för Väröbackaskolan F-3 och 7-9.
____________________

Protokollsutdrag
Skolinspektionen
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Dnr BUN 2016/0144

Förstudierapport och beräknad investering för
nybyggnad av Applagårdens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna genomförd förstudie avseende objekt 32344
Applagårdens förskola och förslaget att ersätta Applagårdens
förskola med en nybyggnation gällande 80 platser, varav 40 platser
flexibla till F-3, och som är utbyggnadsbar till 120 platser vid
Buaskolan på fastighet Bua 10:157 samt Bua 10:248.
2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige besluta att
godkänna förstudiens beräknade investering om 50 390 tkr i 2017års kostnadsnivå för nybyggnad av Applagårdens förskola.
3. godkänna hyreskostnaden för nybyggd Applagårdens förskola om 3
891 tkr år 1 i 2017-års kostnadsnivå.
4. placering av förskolan ska göras så att utemiljön för både förskola
och skola säkerställs vid eventuell utbyggnad. Förslaget ska
redovisas för nämnden innan projektering påbörjas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M), med bifall av Jeanette Qvist (S), yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande Applagårdens förskola ägs av Varbergs Bostads AB och är en av
de byggnader som berörs av det beslut som kommunfullmäktige fattade
2015-04-21, dnr KS 2014/0221. Beslutet innebär att ett antal förskolor, som
idag ägs av Varbergs Bostads AB, skall överföras till och ägas av
primärkommunen. Den befintliga förskolebyggnaden är i dåligt tekniskt
skick och behöver ersättas. Varbergs Bostads bedömning är att befintlig
förskolebyggnad kan upprätthållas till och med 2019-12-31.
Justerandes signatur
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Barn- och utbildningsnämnden har i åtgärdsval, dnr BUN 2015/0219, bett
kommunstyrelsen besluta att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att
genomföra en förstudie med inriktning på att ersätta Applagårdens förskola
med en nybyggd förskola, helt eller delvis flexibel mot skola åk F-3,
dimensionerad för 4 alternativt 6 avdelningar på befintlig tomt.
Föreliggande förstudie har studerat två alternativ för nybyggnation av
förskola, där ett alternativ innebär rivning av befintlig förskola och
nybyggnation på samma plats, och det andra innebär nybyggnation av
förskola bredvid Buaskolan. I förstudien redovisas alternativ med 4
respektive 6 avdelningar förskola, flexibla mot skola åk F-3.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 15
Beslutsförslag 2017-01-31
Förstudierapport för objektet 32344, Applagårdens förskola 4 alt 6
avdelningar

Övervägande
I enlighet med bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Stefan Tengberg, ekonomidirektör
Magnus Sjöberg, samhällsutvecklingskontoret
Katarina Lindh, serviceförvaltningen
Agneta Svenberg, barn- och utbildningsförvaltningen
Caroline Josander, barn- och utbildningsförvaltningen
Joachim Wadström, barn- och utbildningsförvaltningen
Lena Lillhage, barn- och utbildningsförvaltningen
Sofia Andersson, barn- och utbildningsförvaltningen

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/0343

Avsiktsförklaring avseende förhyrning av
Håstensgårdens förskola
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att teckna avsiktsförklaring avseende förhyrning av Håstensgårdens
förskola
2. att godkänna den beräknade nya hyran om 3 604 tkr för
Håstensgårdens förskola när nybyggnation är klar
3. detta beslut ersätter nämndens tidigare beslut 2016-05-23, § 81,
som hade en initial hyrestid över bara 5 år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Håstensgårdens förskola består idag av 5 avdelningar. I samband med
nybyggnation av Håstengårdens förskola kommer antalet avdelningar
utökas till 8. Varbergs Bostads AB kommer när nybyggnation är färdigställd
att debitera ny hyra. Hyra år 1 inklusive media uppskattas till 3 604 tkr.
Initial hyrestid är 10 år.
Förutsättningar:
1 430 kvm – 8 avdelningar – tillagningskök
Investering: 50 000 tkr = 35 000 kr/kvm
Utemiljö ingår
Rivning av befintlig byggnad ingår
Hyra: 2 400 kr/kvm * 1 430 kvm = 3 432 000 kr/år
Exkl el, va, fjärrvärme
Uppskattad kostnad media 120 kr/kvm* 1 430 kr/kvm = 172 000 kr/år
Total årskostnad lokal år 1: 3 604 000 kr/år
Initial hyrestid: 10 år
Preliminär tidplan fastställs när Varbergs kommun tecknat
avsiktsförklaring.
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Beslutsunderlag

Protokollsutdrag BUNAU 2017-01-30, § 3
Beslutsförslag 2016-12-13

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer behovet av förskola i området
som angeläget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Emma Lundgren
Agneta Svenberg
Servicenämnden
Samhällsutvecklingskontoret
Varbergs Bostads AB
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Dnr BUN 2016/0816

Bidrag till fristående pedagogisk omsorg barn
6-12 år 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att anta bidragsbelopp till fristående pedagogisk omsorg barn 6-12
år för år 2017 i enlighet med bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Bidragsbelopp till fristående pedagogisk omsorg barn 6-12 år är beräknade
utifrån verksamhetens totala budget 2017 och överensstämmer med det
som gäller enligt lagen om offentliga bidrag på lika villkor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 16
Beslutsförslag 2017-01-24
Bilaga – Pedagogisk omsorg barn 6-12 år – bidrag fristående verksamhet
2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Emma Lundgren

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2017/0138

Anpassningsärende Bolmens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna anpassningsärende avseende Bolmens förskola
2. godkänna ny hyra för Bolmens förskola om 970 tkr per år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med nybyggnation av ny förskola sammankopplad med Bolmens
förskola ses behov av anpassningsåtgärder i befintlig förskola för att skapa
förutsättningar för en god och fungerande verksamhet.
Anpassningarna görs i samband med nybyggnation av nya Österängens
förskola som ska kopplas samman med Bolmens förskola och bli en
förskola. Anpassningarna innebär förändringar i fastigheten i form av flytt
av väggar och dörrar samt anpassning av ventilation etcetera.
Anpassningsåtgärderna hanteras via serviceförvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 17
Beslutsförslag 2017-02-07

Övervägande
Styrgruppen för nya Österängens förskola, där barn- och
utbildningsförvaltningen har representation, har tillsammans beslutat att
en anpassning av Bolmens förskola, som ska kopplas samman med nya
Österängens förskola, behöver göras för att få till en fungerande
verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Servicenämnden
Katarina Lindh, serviceförvaltningen
Magnus Sjöberg, samhällsutvecklingskontoret
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Dnr BUN 2017/0099

Mångfaldsplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta mångfaldsplan enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I budget 2015 gav kommunfullmäktige i uppdrag till nämnderna att
synliggöra sitt pågående jämställdhetsarbete och sitt arbete mot
diskriminering. 2017-01-01 skärptes också kraven på aktiva åtgärder i
diskrimineringslagen. Därav har barn- och utbildningsförvaltningen tagit
fram en mångfaldsplan för att synliggöra hur förvaltningen ska arbeta med
att alla anställda ska ges lika rättigheter och möjligheter i fråga om
anställningsvillkor och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i
arbetet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 19
Beslutsförslag 2017-02-01
Mångfaldsplan för barn- och utbildningsnämnden
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Förvaltningens verksamhetschefer
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Dnr BUN 2017/0136

Jämställdhetsbokslut 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta jämställdhetsbokslut 2016
2. förvaltningen får i uppdrag att ta fram en fördjupad analys kring
skillnaden mellan pojkars och flickors resultat och presentation av
pågående och tänkta åtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M), med bifall av Roger Kardemark (KD), föreslår bifall till
arbetsutskottets förslag.
Jeanette Qvist (S) föreslår att nämnden beslutar om följande tillägg:
”förvaltningen får i uppdrag att ta fram en fördjupad analys kring
skillnaden mellan pojkars och flickors resultat och presentation av
pågående och tänkta åtgärder.”

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Jeanette Qvists (S)
tilläggsförslag och finner båda antagna.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i november
att ett jämställdhetsbokslut skulle upprättas och presenteras i samband
med årsredovisningen. Jämställdhetsbokslutet omfattar såväl arbetsgivarsom verksamhetsperspektivet och fokuserar huvudsakligen på
jämställdheten mellan kvinnor och män.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 20
Beslutsförslag 2017-02-06
Jämställdhetsbokslut för barn- och utbildningsnämnden 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2017/0057

Tillsyn av Fyrens fristående förskola Havsbris
AB 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för Fyrens
fristående förskola Havsbris AB.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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. Varje fristående
förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av tillsynsbesöken sker
genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett kortare besök. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit
det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök i år
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har granskning av huvudmannens köregler genomförts. Ytterligare
tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning av det årliga
tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av inkomna
klagomål.
Tillsyn har genomförts på Fyrens fristående förskola Havsbris AB och det har
vid tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller
författningarnas krav inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 24
Beslutsförslag 2017-01-23
Tillsyn Fyrens fristående förskola Havsbris AB

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Fyrens fristående förskola Havsbris AB
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson
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Dnr BUN 2017/0058

Tillsyn av fristående Pilgläntans förskola
2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Pilgläntans förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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. Varje fristående
förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av tillsynsbesöken sker
genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett kortare besök. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit
det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök i år
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har granskning av huvudmannens köregler genomförts. Ytterligare
tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning av det årliga
tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av inkomna
klagomål.
Tillsyn har genomförts på Pilgläntans förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 25
Beslutsförslag 2017-01-24
Tillsyn på Pilgläntans förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag

Pilgläntans förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 16

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27
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Dnr BUN 2017/0060

Tillsyn av fristående Bikupans förskola
2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Bikupans förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.
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Vid samtliga tillsynsbesök i år har granskning av huvudmannens köregler
genomförts. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som
uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med
utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Bikupans förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 26
Beslutsförslag 2017-01-24
Tillsyn på Bikupans förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Bikupans förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 17

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27
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Dnr BUN 2017/0061

Tillsyn av fristående Fastarps förskola
2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar

1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Fastarps förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Vid samtliga tillsynsbesök i år har granskning av huvudmannens köregler
genomförts. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som
uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med
utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Fastarps förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 27
Beslutsförslag 2017-01-24
Tillsyn på Fastarps förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Fastarps förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 18

Sammanträdesprotokoll
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Dnr BUN 2017/0064

Tillsyn av fristående Kullerbyttans förskola
2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Kullerbyttans förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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. Varje fristående
förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av tillsynsbesöken sker
genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett kortare besök. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit
det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök har i
Justerandes signatur
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år granskning av huvudmannens köregler genomförts. Ytterligare
tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning av det årliga
tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av inkomna
klagomål.
Tillsyn har genomförts på Kullerbyttans förskola och det har vid tillsynen
inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom
de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 28
Beslutsförslag 2017-01-23
Tillsyn på Kullerbyttans förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kullerbyttans förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 19

Sammanträdesprotokoll
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Dnr BUN 2017/0065

Tillsyn av fristående Äpplets förskola,
Nyhemsskolan 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslås beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Äpplets förskola, Nyhemsskolan fristående förskola
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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. Varje fristående
förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av tillsynsbesöken sker
genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett kortare besök. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit
det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök i år
har granskning av huvudmannens köregler genomförts. Ytterligare
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tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning av det årliga
tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av inkomna
klagomål.
Tillsyn har genomförts på Äpplets förskola - Nyhemsskolan och det har vid
tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas
krav inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 29
Beslutsförslag 2017-01-23
Tillsyn på Äpplets förskola - Nyhemsskolan

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag

Äpplets förskola - Nyhemsskolan
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 20

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27
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Dnr BUN 2017/0066

Tillsyn av fristående Påskbergets förskola
2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för

Påskbergets förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

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. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
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något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.

Vid samtliga tillsynsbesök i år har granskning av huvudmannens köregler
genomförts. Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som

uppföljning av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med
utredning av inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Påskbergets förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 30

Beslutsförslag 2017-01-24
Tillsyn på Påskbergets förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag

Påskbergets förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2016/0315

Uppföljning av intern kontroll 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning av intern kontroll 2016 enligt
ärendebeskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har enligt kommunens riktlinjer att
rapportera till kommunstyrelsen senast den 31 mars om uppföljning av den
interna kontrollen för 2016.
Uppföljningen avser avrapportering till ledningsgrupp och till nämnd.
Uppföljning avseende rapporteringen till ledningsgrupp har genomförts
genom intervjuer med ansvarig chef inom respektive område och har visat
att rapportering till ledningsgrupp sker fortlöpande. Rapportering till
nämnd har gjorts med hjälp av genomgång av nämndens protokoll. För
båda två delar konstateras att rapportering skedde enligt
internkontrollplan; delvis var rapportering till nämnd något försenad
jämfört med anvisning i planen. Nämnden har godkänt samtliga
rapporteringar utan anmärkningar.
Uppföljningen av den interna kontrollplanen 2016 har tydliggjort att
kontroll genomförts av de områdena med högst risk- och väsentlighetsnivå;
dessa är registerkontroll av anställda i övriga förvaltningar, registerkontroll
av anställda i företag som genom avtal sköter stödfunktioner till
verksamheterna och att kontroll av inköp sker från de leverantörer som
kommunen tecknat ramavtal med. Registerkontroll av anställda i övriga
förvaltningar och registerkontroll av anställda i företag som genom avtal
sköter stödfunktioner till verksamheterna behandlades i nämnd mars
respektive oktober 2016.
För de kontroller som avser områden med lägre risk- och väsentlighetsnivå
har kontroller genomförts inom samtliga huvudområden. Det innefattar
kontroller av inköpsrutiner, hantering av leverantörsfakturor och
bokföringsorder, kundfakturering, hantering av kontanta medel, ekonomisk
uppföljning, verksamhetssystem och förvaltningsspecifika system,
verksamhetskontroller och övriga kontroller.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 33
Beslutsförslag 2017-01-25

Övervägande
Förvaltningens bedömning är att den interna kontrollen för 2016 har
fungerat bra.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Revisorerna
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Dnr BUN 2017/0034

Internkontrollplan 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta Internkontrollplan 2017 enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta plan för den interna
kontrollen. Planen överlämnas till kommunstyrelsen senast under samma
månad.
Internkontrollplan 2017 föreslås få samma upplägg som internkontrollplan
2016. Antal återrapporteringar för vissa kontrollment föreslås dock att dras
ner från 2 gånger/år till 1 gång/år eftersom tidigare kontroller inte visade
avvikelser som föranleder 2 kontroller per år; detta gäller Kontroll av
delegationsbeslut, Klagomålshantering och Överklagade beslut.
Kontrollmoment Plan mot kränkande behandling, trakasserier, mobbing
och diskriminering sker inom rapportering Trygghet och trivsel.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 34
Beslutsförslag 2017-01-25
Internkontrollplan 2017

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen lämnar bifogade plan för intern kontroll
inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet år 2017.
Planen för intern kontroll har arbetats fram utifrån Riktlinjer och
tillämpningsanvisningar för Varbergs kommun antagna av
Kommunfullmäktige 2013-06-18.
__________________

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0370

Delegering av beslut till arbetsutskott angående
yttrande Göthriksskola f-6 och yttrande Almers
skola 4-6 och fritidshem
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. delegera till arbetsutskottet att fatta beslut angående yttranden till
Skolinspektionen efter tillsyn i höstas angående Göthriksskola f-6 och
Almers skola 4-6 och fritidshem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nämnden ska svara på förelägganden från Skolinspektionen efter tillsyn i
Göthriksskola f-6 0ch Almers skola 4-6 och fritidshem senast 31 mars 2017.
Eftersom nämnden inte har sammanträde förrän den 3 april föreslås att
arbetsutskottet beslutar om yttrande för dessa två förelägganden.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-01-23
Beslut från Skolinspektionen angående Göthriksskola f-6
Beslut från Skolinspektionen angående Almers skola 4-6 och fritidshem
______________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 24

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27

43

Dnr BUN 2017/0110

Årsredovisning 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna årsredovisning avseende barn- och utbildningsnämnden
2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2016 ett resultat om 6 564 tkr
motsvarande 0,47 % av budget. Resultatet är till följd av god ekonomisk
hushållning i samtliga verksamheter.
Barn- och utbildningsnämnden redovisar även goda resultat utifrån
antagna mål och där tillhörande kvalitetsindikatorer.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 13
Beslutsförslag 2017-01-31
Årsredovisning 2016 barn- och utbildningsnämnden

Övervägande
I enlighet med bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2017/0110

Hantering av över- och underskott 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige att
1. barn- och utbildningsnämndens resultat 2016 om 6 564 tkr överförs
till barn- och utbildningsnämndens resultatreserv.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden visar för 2016 ett positivt resultat om 6 564
tkr. Resultatet är till följd av god ekonomisk hushållning inom samtliga
verksamheter. För nämnden är det viktigt att budgetmedel nyttjas på ett
optimalt sätt och att så mycket medel som möjligt kommer den pedagogiska
verksamheten till del.
Verksamheten har under 2016 haft en ambition om att försöka nå ett visst
överskott för att möta 2017 och 2018 där nämnden ser att kostnader för
framförallt lokaler samt kompetensförsörjning kommer att öka.
Vidare har ett fortsatt arbete med översyn gjorts avseende exempelvis
lokalnyttjande och IT. Detta arbete har påverkat resultatet 2016 men
kommer också att få ytterligare genomslag kommande år.
Barn- och utbildningsnämnden visar på goda resultat vad gäller
måluppfyllelse utifrån Kommunfullmäktiges antagna målområden samt
nämndens antagna mål och kvalitetsindikatorer.
Under 2015 och 2016 uppgick den pedagogiska verksamhetens och
utbildningens andel till 52 % av nettoutfallet. Under 2016 ökade
lokalkostnadens andel från 13 % 2015 till 14 %. Barn- och
utbildningsnämnden arbetar för att kvalitetssäkra utbildningen inom
verksamheterna och därav bibehålla alternativt öka utbildningens andel av
budget om 52 % för att skapa bästa möjliga förutsättningar för barns och
elevers välmående och resultat.
Medel som begärs att tillföras resultatreserven planeras att nyttjas under
2017 och 2018 för att hantera de kommande årens kostnadsökningar
avseende kompetensförsörjning och lokaler. Färdigställande av nya objekt
kommer innebära en prognosticerad kostnadsökning upp till 16 % av
nettoutfallet med nuvarande hyressättning. Barn- och
utbildningsnämndens viljeinriktning är att bibehålla nuvarande
resursfördelning till barn och elever för fortsatt god kvalitet och goda
resultat i verksamheten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Barn- och utbildningsnämnden menar därmed att den ska få tillgodogöra
sig årets resultat om 6 564 tkr som förs över till nämndens resultatreserv.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-02-13, § 14
Beslutsförslag 2017-01-31
Barn- och utbildningsnämnden – överföring av över- och underskott 2016

Övervägande
I enlighet med bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Dnr BUN 2017/0113

Hantering av över- och underskott inom barnoch utbildningsnämndens verksamhetsområde
för 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. Att respektive verksamhet inom barn- och utbildningsnämndens
verksamhetsområde inte bär med sig överskott eller underskott från
budgetåret 2016 in i budgetåret 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2016 ett positivt resultat om
6 564 tkr.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-02-15

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningens ser att det positiva resultatet för 2016
är till följd av god ekonomisk hushållning inom samtliga verksamheter.
Verksamheten har under 2016 haft en ambition om att försöka nå ett visst
överskott för att möta 2017 och 2018 där nämnden ser att kostnader för
lokaler samt kompetensförsörjning kommer att öka.
Förvaltningens förslag till hantering av verksamhetens resultat för 2016 är
att verksamheterna inte får bära med sig vare sig överskott eller underskott.
Det totala överskottet för 2016 begärs att få medtas till barn- och
utbildningsnämndens resultatreserv, där nämnden sedan kan besluta om
användning.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att kvaliteten påverkas i allt
för stor utsträckning om verksamheter som hade en negativ avvikelse 2016
får ta med sig det årets underskott in i budgetåret 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Emma Lundgren
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Dnr BUN 2017/0010

Revidering av Barn och utbildningsnämndens
indikatorer kopplade till politiska mål 2016-2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta reviderat dokument Barn- och utbildningsnämndens mål med
tillhörande indikatorer 2016-2019, enligt beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens mål och indikatorer 2016-2019 beslutades
2015-08-31 (Dnr: BUN2015/0328). Flera av indikatorerna som togs fram
2015 behöver förtydligas för att säkerställa hög kvalitet i uppföljningen av
de politiska målen.
Revideringen av indikatorerna består av
- förtydliganden i form av hänvisning till källa för varje indikator.
- förtydligande av indikator kopplat till elevfrånvaro.
- nytt målvärde gällande meritvärde då det nationella jämförelsetalet
ändrats från att vara baserat på 16 ämnen till att baseras på 17
ämnen.
- förändring av indikator kopplat till nationella ämnesprov årskurs 3,
6 och 9.
- uppdelning av indikatorer som är kopplade till flera olika nyckeltal.
Idrott årskurs 6 och årskurs 9 blir nu två indikatorer.
- tillägg av indikator för hälsostrategiindex kopplat till
medarbetarenkät.
- tillägg av indikator för betygsresultat i årskurs 9.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2017-01-30, § 4
Beslutsförslag 2017-01-05
Bilaga – reviderat dokument: Barn och utbildningsnämndens mål med
tillhörande indikatorer 2016-2019
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information om gemensam kundservice
Projektledare och administrativ chef barn- och utbildningsförvaltningen
informerar om gemensam kundservice. Ledamöterna ställer frågor och
gemensam kundservice diskuteras.
______________________________

Justerandes signatur
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Bosgårdsskolan och ett antal förskolor i Tvååkerområdet är stängda
idag på grund av vattenproblem.
Revisionsrapport angående grundskolans ledningsfunktion, främst
rektorsrollen, kommer under våren.
Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs universitetet har
ansökt om godkännande som huvudman för en nyetablering av en
fristående gymnasieskola i Varbergs kommun.
Utredning kring vuxenutbildning; första avrapportering kommer att
ske till kommunstyrelsen prel. i april.
PSYNK-projekt. Avrapportering 2013-2016 har skett till presidierna
i berörda nämnder (BUN, SOC och KOF). Projektpengar finns kvar
och
ärendet
kommer
att
tas
upp
på
kommande
nämndssammanträde.
Skolkommissionen slutbetänkande kommer att presenteras den 20
april.
Kommande budgetprocess. Budget som prel. tas i augusti kommer att
fokusera främst på 2019, inte 2018. Förvaltningen återkommer med
mer information.
Drogvaneenkät; frågor kommer att besvaras på kommande
nämndssammanträde.
Utvecklingsdag den 21 mars

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

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling

Justerandes signatur

BUN 2017/0198-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bockstensskolan, A M

BUN 2017/0169-4

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, E N

BUN 2017/0169-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, J O

BUN 2017/0196-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på Peder
Skrivares gymnasieskola, A Y A

BUN 2017/0043-7

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, N N

BUN 2017/0001-16

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, L J

BUN 2017/0043-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, F H C

BUN 2017/0172-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Deromeskolan, M S

BUN 2017/0170-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, J-L F

BUN 2017/0169-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, N P

BUN 2017/0169-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Lindbergs skola, L O

BUN 2017/0159-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Håstensskolan, F S

BUN 2017/0164-1

Anmälan om kränkande behandling av barn på
Vidhöge förskola, A L

BUN 2017/0159-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Håstensskolan, L B

BUN 2017/0001-15

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, A B

BUN 2017/0001-14

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan

BUN 2017/0043-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, N N

BUN 2017/0157-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Hagaskolan, D C

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Sammanträdesprotokoll
2017-02-27

BUN 2017/0001-13

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, A B

BUN 2017/0001-12

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, J S

BUN 2017/0043-4

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, K N

BUN 2017/0043-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, S M S

BUN 2017/0123-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, C B

BUN 2017/0001-11

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, K S

BUN 2017/0001-10

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, L L

BUN 2017/0001-9

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, U A

BUN 2017/0001-8

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, P S

BUN 2017/0001-7

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, G L

BUN 2017/0001-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, L A

BUN 2017/0001-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, L A S

BUN 2017/0043-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, E S

BUN 2017/0001-4

Anmälan om kränkande behandling av elever på
Vidhögeskolan, N T

BUN 2017/0095-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, E S

BUN 2017/0095-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, E B

BUN 2017/0001-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, L A

BUN 2017/0001-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, L S

BUN 2017/0043-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, S M S

BUN 2017/0001-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, J C

BUN 2016/0025-73

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, A D

BUN 2016/0025-72

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, B H
Utdragsbestyrkande
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BUN 2016/0025-71

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, L J

BUN 2016/0025-70

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, N K

BUN 2016/0025-69

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, J S

BUN 2016/0025-68

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, J B

BUN 2016/0025-67

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, N J

BUN 2016/0025-66

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, M M

BUN 2016/0041-25

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Mariedalsskolan, L S

BUN 2016/0025-65

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, A G

BUN 2016/0025-64

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, A R

BUN 2016/0025-63

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, L A

BUN 2016/0025-62

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Vidhögeskolan, M A

BUN 2016/0059-18

Avslutat ärende Anmälan om kränkande behandling
av elev på Lindbergs skola, A J

BUN 2016/0049-8

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Bläshammar skola, F A

BUN 2016/0158-16

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Hagaskolan, E N

BUN 2016/0060-2

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Göthriks skola, A S

BUN 2016/0036-42

Avslutat ärende SEKRETESS Anmälan om kränkande
behandling av elev i Buaskolan, M N

BUN 2016/0090-15

SEKRETESS Anmälan om kränkande behandling av
elev på Bosgårdsskolan, M R

BUN 2016/0059-19

SEKRETESS Anmälan av 3 avslutade
kränkningsärenden, Lindbergs skola
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Dnr

Delegation/Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-238, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Nyhemsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-16, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Hagaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-14, Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Påskbergsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-11, Beslut om skolskjuts, Ankarskolan,
Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-10, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Hagaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-203, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-233, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Ankarskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0001-66, Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Lindbergs skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-237, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Hagaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-229, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Bosgårdssskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-236, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-235, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Väröbackaskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-234, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Kung Karl skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0050-1, Anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Ramstorps förskola, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0050-2, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Vidhöge förskola, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0050-3, Utökning av tid utifrån föräldrars
behov, Vidhöge förskola, Linda Persson
Justerandes signatur
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Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-25, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Furubergskolan, Johanna Ogell
Delegeringsbeslut BUN 2017/0020, Beslut om mottagande i
grundsärskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0674-2, Beslut gällande tilläggsbelopp för
barn vid Fyrens förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2016/0675-2, Beslut gällande tilläggsbelopp för
barn vid Fyrens förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2016/0650-3, Beslut gällande tilläggsbelopp för
barn vid Vidhöge förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2016/0711-7--11, Beslut om ersättning för
modersmålsundervisning för elev på Montessoriskolan Lära för livet,
Micael Åkesson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0004-50, BUN 2016/0004-57, Val av
kommunal skola, Påskbergsskolan, Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0004-40, BUN 2016/0004-58, Val av
kommunal skola, Påskbergsskolan, Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0004-49, BUN 2016/0004-62, Val av
kommunal skola, Påskbergsskolan, Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0004-53, BUN 2016/0004-61, Val av
kommunal skola, Påskbergsskolan, Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0004-52, BUN 2016/0004-60, Val av
kommunal skola, Påskbergsskolan, Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0004-46, BUN 2016/0004-59, Val av
kommunal skola, Påskbergsskolan, Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0076-10, BUN 2017/0076-9, Val av
kommunal skola, Påskbergsskolan, Annefrid Svenningsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0617-27, BUN 2016/0617-33, Val av
kommunal skola, Trönninge skolan, Elisabeth Thelne
Delegeringsbeslut BUN 2016/0617-25, BUN 2016/0617-35, Val av
kommunal skola, Trönninge skolan, Elisabeth Thelne
Delegeringsbeslut BUN 2016/0617-28, BUN 2016/0617-34, Val av
kommunal skola, Trönninge skolan, Elisabeth Thelne
BUN 2016/0630-3, Anmälan om bristande information till vårdnadshavare
vid Almers skola i Varbergs kommun, Joachim Wadström
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BUN 2016/0630-2, Utredning gällande klagomål om bristande information
till vårdnadshavare vid Almers skola i Varbergs kommun, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0454-9, Yttrande gällande överklagan av
bidragsbeslut till fristående förskola, Agneta Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2016/0371-28, Yttrande gällande av elevs rätt till
stöd och särskilt stöd vid Vidhögeskolan i Varbergs kommun, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0158-4, Rättidsprövning av inkommit
överklagan, Anna-Karin Gunnarsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0819-3Yttrande – Ökad insyn i välfärden
(SOU:2016:62), Micael Åkesson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0024-13, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Protokoll Samverkan
170118 Samverkansprotokoll
170201 Samverkansprotokoll
171215 Samverkansprotokoll
171222 Samverkansprotokoll
Meddelanden
Protokoll lokal styrelsen Derome 2016-04-20
Protokoll lokal styrelsen Sibbarp 2016-11-21
Protokoll lokal styrelsen Derome 2017-01-31
Skolinspektionen, Beslut - Anmälan om skolsituation för en före detta elev
vid Ankarskolan i Varbergs kommun, BUN 2016/0310-15
Skolinspektionen, Beslut - Anmälan om skolsituation för en elev vid
Håstensskolan i Varbergs kommun, BUN 2016/0168-1
Förvaltningsrätten, Dom angående överklagat beslut busskort skolskjuts,
BUN 2016/0561
Anmälan, Arrangera/driva förskola, BUN 2017/0189
Styrgruppsmöte Bosgårdsskolan, BUN 2017/0186
Styrgruppsmöte Österängens förskola, BUN förskola, BUN 2017/0187
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Dnr

Övriga frågor
Fråga angående tillbyggnad Bosgårdsskolan
Eva Pehrsson-Karlsson (C) ställer frågor angående beslut tillbyggnad
Bosgårdsskolan: vad innebär delegering till tjänstemän/styrgrupp och vad
är anledningen?
Förvaltningschef och projektledare svarar på frågorna och visar
presentation angående investeringsprocess/styrgrupp.
Frågan diskuteras.
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