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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

12 december 2016

Datum då anslaget sätts upp

2016-12-12, § 173

2016-12-

, övriga §§

Datum då anslaget tas ned

2016-01-02, § 173

2017-01-

, övriga §§

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Ändring av dagordning
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. ärende 18 på ärendelistan, Begäran om beslutat åtgärdsval och
förstudie Bläshammarskola, flyttas upp på dagordningen och
behandlas som ny punkt 5.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0143

Begäran om beslutat åtgärdsval och förstudie
Bläshammarskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. åtgärdsval för anpassning lokaler för yngre åldrar i
Bläshammarskola
2. föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret
att göra en enklare förstudie för att säkerställa kalkyler, åtgärder och
tidsplan
3. paragrafen justeras omedelbart.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) föreslår att paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och på sitt eget
förslag om omedelbar justering och finner båda antagna.

Beskrivning av ärendet
Bläshammar skola är idag en F-9 skola med drygt 350 elever. Skolan ligger
cirka 1 mil norr om centrala Varberg. Skolan har idag fler elever än vad den
är projekterad för och detta löses i dagsläget med kompletterande
paviljonger på skolgården och klassrum på Peder Skrivares skola. Lokalerna
i Bläshammars skola behöver ses över för att anpassas efter åldersgruppens
behov i samband med ändring till en F-5 skola i samband med
höstteminsstarten 2017.
Anpassningarna utgår från barn- och utbildningsnämndens strategi för
lokalförsörjning:
-

Justerandes signatur

Attrahera med ändamålsenliga lokaler.
Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa
fleravdelningsförskolor.
Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

-
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Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
Framtidsbereda med investeringar som håller över tid.

samt barn- och utbildningsnämndens målsättningar för lokalförsörjning:
- Lokaler ska skapa förutsättningar för en god lek-, studie- och
arbetsmiljö och för ett förbättrat resultat.
- Lokalernas storlek skall stödja och öka förutsättningarna samt
garantera att skollagens krav uppfylls och att krav på rättssäkerhet,
likvärdighet och behörighet ställs.
- Arbetsplatser för lärare, barn, elevhälsa, administration och annat
ska tillgodoses.
- Befintliga ändamålsenliga lokaler ska utnyttjas optimalt.
- Lokalförsörjningsplanen ska säkerhetsställa att vi i tid kan möta och
ställa om behovet av lokaler utifrån demografisk och
barn/elevantals förändring.
Behovet av anpassning för Bläshammar skola utgår från F-5 skolans
verksamhet och målgruppen är elever i åldersgruppen 6-11 år. För att göra
skolan mer ändamålsenlig behövs viss anpassning göras vad gäller några
klassrum och vissa fritidshemsytor för att skapa bra hemvister och
undervisningslokaler. Entréerna behöver åtgärdas och kapprummen och
toaletter i anslutning till dessa behöver ses över och fler torkmöjligheter
möjliggöras för ytterkläder så att lokalerna anpassas utifrån de yngre
åldrarna.
En anpassad utemiljö ligger med i ärendet kring investering om utegårdar i
skola och är inte med i detta ärende.
I samband med att Trönninge skola startar planeras för avveckling av
paviljonger som idag finns på Bläshammar skola i enlighet med
lokalförsörjningsplanen. Åtgärderna kommer prioriteras för att se över vad
som behöver göras innan Höstterminsstart 2017.
Prognosen för 2016-2021, visar på ett elevantal mellan 230-250 elever.
Beräknad kapacitet i dag är 280-330 elever.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-12-02

Övervägande
Barn-och utbildningsförvaltningen ser ett behov av upprustning för att
anpassa lokalerna till yngre åldersgrupper. Bläshammarskola har påtalat
behov av anpassning tidigare men med nyttjande av paviljonger och lokaler
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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på PS har anpassningen kunnat vänta. Bläshammar skola kommer att ha ett
tillflöde av elever och enligt prognoser kommer elevantalet att öka.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Emma Lundgren, Barn- och utbildningsförvaltningen
Helena Kylin, Samhällsutvecklingskontoret
Charlotta Hannerfors, Barn- och utbildningsförvaltningen
Joachim Wadström, Barn- och utbildningsförvaltningen
Katarina Lindh, Serviceförvaltningen
Jenny Johansson, Barn- och utbildningsförvaltningen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 174
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Dnr BUN 2016/0785

Information: Mål och resultat 2016 - Grundskola
och Gymnasieskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport Mål och resultat 2016 - Kommunövergripande
analysrapport av måluppfyllelse och resultat: grundskola,
grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola 2015/16.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Rapport Mål och resultat 2016 är en sammanställning av barn- och
utbildningsförvaltningens övergripande resultatanalys, utförd gemensamt
med rektor på samtliga skolor/gymnasieskolor. Fokus i analysen ligger på
resultat som terminsbetyg och betyg i nationella prov, resultat i lokala
läsprojekt. På insatser kopplade till resultat samt på enheternas individuella
mål samt Barn- och utbildningsnämndens övergripande mål.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 175
Beslutsförslag 2016-11-15
Bilaga 1 – Mål och resultat 2016 - Kommunövergripande analysrapport av
måluppfyllelse och resultat: grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola 2015/16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0786

Mål och kvalitet 2016 - Förskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport Mål och kvalitet 2016 – Förskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Rapport Mål och kvalitet 2016- Förskola är en sammanställning av barnoch utbildningsförvaltningens övergripande analys av det systematiska
kvalitetsarbetet i förskolan. Analysen är genomförd i dialog med
förskolechef uppdelade efter de geografiska teamen. Fokus i rapporten
ligger på att beskriva det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan med
främst förskolans pedagogiska uppdrag som övergripande ledord.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 176
Beslutsförslag 2106-11-16
Bilaga 1 – Mål och kvalitet 2016 - Kommunövergripande analysrapport av
förskolans pedagogiska uppdrag i Varbergs kommun 2015/16
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 176
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Dnr BUN 2016/0614

Ändrat upptagningsområde nyckelkod 021200,
Nygård och Vare; berör Ankarskolan och
Mariedalsskolan/Almers skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att elever boendes i nyckelkod 021200, Nygård och Vare, flyttas från
Ankarskolans upptagningsområde till Mariedal/Almers
upptagningsområde från och med höstterminen 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Nyckelkod 021200, Nygård och Vare, ligger idag inom Ankarskolans
upptagningsområde. Inom nyckelkoden finns det 39 elever i grundskola
höstterminen 2016. Av elever boendes inom nyckelkoden har 74 % valt att
gå på Mariedalsskolan och Almers skola medan 26 % av eleverna har valt
Ankarskolan. Enligt befolkningsprognos avseende läsåret 17/18 finns inga
6-åringar inom nyckelkoden.
Genom att flytta nyckelkod 021200, Nygård och Vare, till
upptagningsområde Mariedal/Almers görs en korrigering av
upptagningsområdena som leder till bättre överenstämmelse med det
verkliga utfallet.
En rättelse av upptagningsområde för nyckelkod 021200 görs därmed
utifrån det historiska utfallet där majoriteten av eleverna inom nyckelkoden
har valt Mariedalsskolan samt Almers skola. Elever inom nyckelkoden som
idag går på Ankarskolan kommer kunna fortsätta sin skolgång där. Vidare
finns i samband med val av skola möjlighet för elever som ska börja
förskoleklass att göra önskemål om val av skola.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 172
Beslutsförslag 2016-11-08
Protokollsutdrag BUN 2016-11-07 § 157 (återremiss)
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 146
Beslutsförslag 2016-10-14
Bilaga – kartor
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Protokollsutdrag BUN 2016-11-07 § 157
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 146
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
Håkan Olsson, buf
Samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0384

Yttrande motion angående skolfrukost
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.

Reservation
Monica Kunckel Qvist (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (se bilaga
A).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Kunckel Qvist (SD) yrkar på återremiss.
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Kunckel Qvists (SD) förslag om
återremiss och finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner det antaget.

Beskrivning av ärende
Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande gällande motion
angående skolfrukost i den kommunala skolan. Olle Hällnäs (SD) och
Andreas Feymark (SD) skriver i sin motion att elever som äter frukost har
en sundare kost under resten av dagen och därmed lättare håller vikten, får
färre hål i tänderna och överlag presterar bättre skolan.
Hällnäs och Feymark beskriver hur frukost är en hälsoinvestering på både
kort och lång sikt. Barn som äter frukost blir piggare, undervisningen flyter
lättare och skolresultaten förbättras.
Skolfrukost ska inte ersätta utan komplettera frukost i hemmet. Skolfrukost
skulle framförallt gagna elever som är morgontrötta, har lång resväg eller
som föredrar frukost med sällskap i skolan än att äta frukost ensam
hemma, skriver Hällnäs och Feymark.
Motionärerna vill möjliggöra skolfrukost för ett urval av elever och få en
beräkning av vad det skulle innebära ekonomiskt.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-07 § 173
Beslutsförslag 2016-11-16
Protokollsutdrag KS 2016-09-27 § 183 (återremiss)
Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) – Motion till
Varbergs kommunfullmäktige angående skolfrukost i den kommunala
skolan

Övervägande
Förvaltningen anser att det strider mot skollagen (2010:800) 1 kap § 9 om
en likvärdig skola att göra ett urval av elever som erbjud skolfrukost.
Ett erbjudande om skolfrukost måste omfatta samtliga elever. Därav
bifogad ekonomisk beräkning.
Om det finns särskilda omständigheter och behov för elev kan rektor
besluta om skolfrukost.
Den extra kostnad som skulle följa med att erbjuda samtliga elever
skolfrukost är omfattande och fokus bör enligt förvaltningen istället ligga på
att i det främjande elevhälsaarbetet förmedla vikten av frukost och dess
positiva effekt på inlärning och välmående till eleverna. Barn- och
utbildningsförvaltningen föreslår därför att avstyrka motionen gällande
skolfrukost i den kommunala skolan.

Ekonomi och verksamhet
Förvaltningen uppskattar kostanden för skolfrukost till samtliga elever som
följer:
Pris per portion 8,40 kronor. Arbetskostnad per portion 7,20 kronor. Totalt
15,60 kronor.
Elever grundskolan
Antal skoldagar/läsår

- ca 6500
- ca 178

Total kostnad årligen för skolfrukost i grundskolan (Antal elever *
skoldagar * total beräknad kostnad per skolfrukost).
= 18 049 200 kronor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0529

Yttrande gällande motion - Förberedelseskola
för nyanlända barn och ungdomar
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. avstyrka motionen.

Reservation
Monica Kunckel Qvist (SD) reserverar sig mot beslutet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Roger Kardemark (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avstyrka
motionen.
Per Olsson (S) yrkar att följande tillägg görs under Övervägande, andra
stycke, tredje mening:
”Grundprincipen för placering i årskurs och undervisningsgrupp är enligt
skollagen 3 kap § 12 e att en nyanländ elev ska placeras i den årskurs som är
lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga
förhållanden i övrigt. Rektor ska besluta om en sådan placering så fort som
möjligt och senast inom två månader. Eleven ska också inom två månader
placeras i den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra.
Enligt skollagen 3 kap 12 f gäller vidare följande:
Rektorn får besluta att en elev vars kunskaper bedömts enligt 12 c § delvis
ska undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kunskaper
i svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen.
En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så
snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid
kunna delta i undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som
eleven normalt hör till.
En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år.
Lag (2015:246).”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, med bifall av
Roger Kardemark (KD), och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Per Olssons (S) tilläggsförslag och
finner det antaget.

Beskrivning av ärendet
Monica Kunckel Qvist (SD) har inkommit med en motion angående en
förberedelseskola för barn och ungdomar.
I motionen står att ”elever som är nyanlända och som omfattas av
skolplikten, ska gå i en förberedelseskola. Skolan ska vara helt avskild från
den ”vanliga” skolan”. Vidare står i motionen att ”den nyanlända eleven
kommer att få gå där till dess att han eller hon har sådan kunskap i svenska
språket – och övriga ämnen – att eleven kan sättas i vanlig klass med elever
i samma ålder”.
Avslutningsvis står i det i motionen att ”kunskapsnivån ska styra när eleven
ska slussas vidare till den vanliga skolan – inte någon specifik tidsgräns”.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-07 § 173
Beslutsförslag 2016-11-16
Protokollsutdrag BUNAU 2016-10-24 § 155 (återremiss)
Motion angående förberedelseskola för nyanlända barn och ungdomar, KS
2016/0283-1

Övervägande
Det är förvaltningens bedömning att en förberedelseskola för nyanlända
barn och ungdomar med skolplikt inte är förenlig med skollagen (2010:800).
Nyanlända barn och ungdomar som är asylsökande har rätt till samma
utbildning som skolpliktiga barn och ungdomar men omfattas inte av
skolplikten enligt skollagen 7 kap § 2. För att omfattas av skolplikten behövs
ett permanent uppehållstillstånd. Ett barn eller ungdom räknas som
nyanländ från tidpunkten då han/hon börjat skolan och fyra år framåt.
Grundprincipen för placering i årskurs och undervisningsgrupp är enligt
skollagen 3 kap § 12 e att en nyanländ elev ska placeras i den årskurs som är
lämplig med hänsyn till elevens ålder, förkunskaper och personliga
förhållanden i övrigt. Rektor ska besluta om en sådan placering så fort som

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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möjligt och senast inom två månader. Eleven ska också inom två månader
placeras i den undervisningsgrupp som eleven normalt ska tillhöra.
Enligt skollagen 3 kap 12 f gäller vidare följande:
Rektorn får besluta att en elev vars kunskaper bedömts enligt 12 c § delvis
ska undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga kunskaper i
svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen.
En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så
snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid
kunna delta i undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som
eleven normalt hör till.
En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år. Lag
(2015:246).
Att skapa en skola enbart baserat på etnisk tillhörighet för nyanlända med
skolplikt är inte förenligt med skollagen.
I skollagens 1 kap § 8 står att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning i
skolväsendet. I samma paragraf hänvisas till diskrimineringslagens
(2008:567) bestämmelser om att motverka diskriminering och på andra sätt
främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett
kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, ålder eller sexuell
läggning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0817

Revidering av Riktlinjer för tilläggsbelopp
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna reviderad Riktlinje för tilläggsbelopp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Revidering av Riktlinjer tilläggsbelopp har gjorts med anledning av att nya
bestämmelser trädde i kraft från 1 juli 2016. I propositionen 2015/16:134
tydliggörs att stödet ska vara individuellt bestämt, att stödet också kan
lämnas för extraordinära stödåtgärder i undervisningen och att
tilläggsbelopp kan lämnas för extraordinära stödåtgärder som exempelvis
barn/elev med stora inlärningssvårigheter har behov av i undervisningen.
Ersättning till modersmålsundervisning omfattas av lagstiftningen om
tilläggsbelopp. I Varbergs kommun har tidigare fristående verksamhet haft
tillgång till modersmålsundervisning genom kommunalt anställda
modersmålslärare. Beroende på efterfrågan och tillgång på dessa tjänster i
den kommunala verksamheten får fristående grund- och gymnasieskola nu
ansöka om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 166
Beslutsförslag 2016-11-18
Riktlinje för tilläggsbelopp
Ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd
Instruktion för ansökan om tilläggsbelopp för särskilt stöd
Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i fristående
grundskola och gymnasieskola
Information om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning i fristående
grundskola och gymnasieskola

Övervägande
Förvaltningen har reviderat Riktlinje för tilläggsbelopp utifrån förändringar
i lagstiftningen samt tillfört ny rutiner för ansökan av tilläggsbelopp
gällande ersättning för modersmålsundervisning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Protokollsutdrag:
Maria Gustafsson
Joachim Wadström
Agneta Svenberg
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Dnr BUN 2016/0243

BUN månadsrapport oktober 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisning BUN månadsrapport oktober 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden avger efter oktober 2016 en månadsrapport
avseende uppföljning av verksamhet, ekonomi samt personal.
I månadsrapporten avseende perioden januari-oktober 2016 prognosticeras
en budget i balans för barn- och utbildningsnämnden. Det beräknade
underskottet på -1 000 tkr är planerat och avser nyttjande resultatreserv.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 167
Beslutsförslag 2016-11-11
BUN månadsrapport oktober 2016

Övervägande
Förvaltningens övervägande i enlighet med bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
Emma Lundgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 181

Sammanträdesprotokoll
2016-12-12

19

Dnr BUN 2016/0396

Revidering av barn- och utbildningsnämndens
resursfördelningsmodell inför budget 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att godkänna revideringar i barn- och utbildningsnämndens
resursfördelningsmodell inför budget 2017
2. att anta resursfördelningsmodell inför budget 2017 enligt
beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har att säkerställa att medel fördelas så
ändamålsenligt som möjligt, mellan och till verksamheterna, för att
uppfylla skollagens krav samt Kommunfullmäktiges förväntan enligt vision
2025 så att måluppfyllelse och resultat nås. Fördelningsmodellen ska också
differentiera tilldelning för att skapa likvärdiga förutsättningar utifrån
barns och elevers olika behov.
Revideringarna i resursfördelningsmodell inför 2017 avser avsnitt 3.
Pedagogisk omsorg, avsnitt 4.7 Nyanlända elever samt avsnitt 6.4
Nyanlända elever.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 168
Beslutsförslag 2016-11-08
BUN resursfördelningsmodell reviderad 2016

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att resursfördelningsmodellen,
antagen av BUN 2013-11-18 § 164 och därefter årligen justerad, fortsätter
gälla även under 2017 med justeringar för de beslut som fattas av barn- och
utbildningsnämnden.

Ekonomi och verksamhet
Revideringarna i resursfördelningsmodell inför 2017 avser pedagogisk
omsorg, samt tillägg och förtydligande vad gäller resursfördelning till
nyanlända elever i grundskola samt gymnasieskola.

Justerandes signatur
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Till pedagogisk omsorg föreslås en resursfördelningsmodell som utgår från
vistelsetid där deltidsbarn definieras med 15 timmar eller mindre.
Heltidsbarn definieras med vistelsetid mer än 15 timmar. Ett deltidsbarn
utgör cirka 60 % av kostnaden jämfört med ett heltidsbarn.
Det innebär en resursfördelningsmodell med två basbelopp:
Basbelopp 1
Basbelopp 2
Heltidsbarn
Vistelsetid om 15,01 timmar
och däröver

Deltidsbarn
Vistelsetid 1-15 timmar

Revideringen av resursfördelningsmodell i pedagogisk omsorg görs för att
säkerställa att medel fördelas så ändamålsenligt som möjligt, mellan och till
verksamheterna, för att uppfylla skollagens krav samt
Kommunfullmäktiges förväntan enligt vision 2025 så att måluppfyllelse och
resultat nås.
I avsnitt 4.7 Nyanlända elever i grundskolan görs ett förtydliganden i punkt
3 avseende det utökade stödet. Stödet behöver inte enbart utgå som ett
belopp till respektive elev utan kan också innebära andra former av stöd.
I avsnitt 6.4, Nyanlända elever i gymnasieskolan, uppdateras punkterna 2-4
och ersätts med en ny punkt som motsvarar grundskolans avsnitt. I den
ordinarie programkostnaden för introduktionsprogrammet
språkintroduktion har en förstärkning gjorts för det grundläggande stödet
för nyanlända elever.
Ett utökat stöd kan utgå från de behov som framkommer vid den
kartläggning som görs vid nyanlända elevers ankomst. Fortsatt
kartläggning görs av respektive hemskola terminsvis för att följa elevens
utveckling och behov av stöd. Stödet är riktat till individ och följs upp
terminsvis utifrån elevens behov och måluppfyllelse.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Emma Lundgren
Agneta Svenberg
Joachim Wadström
Maria Gustafsson
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Dnr BUN 2016/0273

Barn- och utbildningsnämndens driftbudget
2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. anta driftbudget för år 2017
2. nyttja 6 mnkr av barn- och utbildningsnämndens resultatfond
under 2017 utöver tidigare fattat beslut
3. budgetfördelningen 2017 måste följas och analyseras för fortsatt
bibehållen och ökad kvalitet i verksamheten
4. medlen som disponeras ur resultatreserven ska redovisas per objekt
i de ekonomiska rapporterna.

Reservation
Jeanette Qvist, Jenny Bolgert, Per Olsson, Karl-Erik Bengtsson och Mattias
Svensson (samtliga S) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga B).
Monica Kunckel Qvist (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga C).
____________________________

Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) föreslår följande tillägg:
”att ge barn- och utbildningsförvaltningen utrymme att fördela nämndens
ofördelade medel, 3 miljoner kronor, till barn- och elevpengen i de
verksamheter där full kompensation inte har kunnat ges.”
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med följande
tillägg i punkt 2 i arbetsutskottets förslag:
”nyttja 6 mnkr av barn- och utbildningsnämndens resultatfond under 2017
utöver tidigare fattat beslut”.
Micael Åkesson (M) yrkar vidare på följande tillägg som punkt 4:
”Medlen som disponeras ur resultatreserven ska redovisas per objekt i de
ekonomiska rapporterna.”

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag inklusive tillägg,
angående punkt 2 enligt sitt eget yrkande, och finner det antaget.
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Ordföranden ställer proposition på Jeanette Qvists (S) tilläggsyrkande och
finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det
antaget.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens budgetram för 2017 antogs av
Kommunfullmäktige den 15 november 2016 och uppgår till totalt 1 431 422
tkr.
Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetram för 2017 utgår från
utgående budgetram för 2016 med justeringar för förändringar i barn- och
elevantal utifrån 2016-års befolkningsprognos, justering av
kapitalkostnader för investeringar samt uppräkning av pris-och
löneökningar. I budgetramen för 2017 kommer ersättning i ram avseende
pris- och löneökningar motsvara två tredjedelar av verklig uppräkning.
Kommunfullmäktige har även beslutat att till barn- och
utbildningsnämndens budgetram 2017 tilldela 5 000 tkr till barn och elever
i behov av särskilt stöd samt 8 000 tkr avseende resurs för kvalitet i
verksamheten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 169
Beslutsförslag 2016-11-17
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2017
Barn- och utbildningsnämndens driftbudget i siffror 2017
Barn- och utbildningsnämndens prognos per 31 oktober 2016

Övervägande
Kommunfullmäktige är huvudman och har delegerat ansvaret till barn- och
utbildningsnämnden. Barn- och utbildningsförvaltningen ser utifrån
budget 2017 att huvudmannaansvaret kan fullföljas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Emma Lundgren
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Dnr BUN 2016/0816

Interkommunala ersättningar och bidrag till
fristående verksamheter 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till fristående
verksamheter för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt gymnasiesärskola för år
2017 i enlighet med bilagor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Interkommunala ersättningar samt bidragsbelopp till fristående
verksamheter är beräknade utifrån verksamhetens totala budget 2017 och
överensstämmer med det som gäller enligt lagen om offentliga bidrag på
lika villkor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 170
Beslutsförslag 2016-11-18
Bilaga 1 – Förskola och pedagogisk omsorg - interkommunal ersättning
samt bidrag till fristående verksamhet 2017
Bilaga 2 – Förskoleklass, grundskola och fritidshem – interkommunal
ersättning samt bidrag till fristående verksamhet 2017
Bilaga 3 – Gymnasieskola – interkommunal ersättning samt bidrag till
fristående verksamhet 2017
Bilaga 4 – Gymnasiesärskola – interkommunal ersättning samt bidrag till
fristående verksamhet 2017
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Emma Lundgren
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Dnr BUN 2016/0695

Interkommunal ersättning mellan Kungsbacka,
Mark och Varberg 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och
Varberg kalenderåret 2017 enligt ärendebeskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om principöverenskommelse
gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och
grundsärskola mellan Kungsbacka kommun, Marks kommun och Varbergs
kommun.
Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk
tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan
placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma àpriser.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 171
Beslutsförslag 2016-11-08

Ekonomi och verksamhet
För kalenderåret 2017 fastställs interkommunal ersättning enligt
nedanstående tabell.
Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och
elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem
och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och
med 2017-01-01.
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Interkommunal ersättning
kronor per barn per år

Förskoleverksamhet
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim

64 601 kr
161 502 kr
43 929 kr
109 821 kr

Pedagogisk omsorg
Barn 1-2 år med upp till 15 tim
Barn 1-2 år med mer än 15,01 tim
Barn 3-5 år med upp till 15 tim
Barn 3-5 år med mer än 15,01 tim

56 780 kr
141 950 kr
38 610 kr
96 526 kr

Grundskola
Förskoleklass
Åk 1-6
Åk 7-9

61 463 kr
79 077 kr
94 893 kr

Fritidshem
Åk F-6

30 841 kr

Grundsärskola
Nivå 1
Nivå 2
Individintegrerade elever

25

661 084 kr
482 905 kr
Efter samråd mellan kommunerna

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Emma Lundgren
Nämnden för förskola och grundskola, Kungsbacka kommun
Barn- och utbildningsnämnden, Marks kommun
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BUN § 185

Lokaler
Företrädare från Varbergs Bostads AB (VBAB) och
samhällsutvecklingskontoret (SUK) informerar om lokaler. Bland annat
informeras om
• Rundgården
SUK informerar om tekniskt livslängd, ägarförhållanden och planer
för området och kopplingen till planerad byggnad av förskola i
Breared; åtgärdsval kommer till sommaren.
•

Håstensgårdens förskola
VBAB visar skiss från arkitekt och preliminär tidsplan presenteras.
VBAB ska bygga och äger den nybyggda förskolan. Begränsningar av
bygget på grund av detaljplan; arkitekt har maximerat utifrån vad
bestämmelser enligt detaljplan tillåter. Beräknad tid till förskolan är
klar är ca 3 år; den planeras för 160 barn.

•

Applagården
SUK informerar om att förstudien är i slutskedet; kalkylen är dock
inte klar än. Förstudien kommer att presenteras för arbetsutskottet
den 30 januari 2017; beslut i BUN prel. den 27 februari 2017.

•

Snickerns
SUK informerar om att utredning angående teknisk status har gjorts;
åtgärdsval kommer till sommaren 2017.

Nämnden efterfrågar en sammanställning med uppgifter över tidsplan för
alla olika pågående lokalprojekt. Förvaltningen återkommer med en sådan
sammanställning.
Även en återkoppling angående kostnader för tidigare objekt önskas;
förvaltningen återkommer i frågen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0067

Uppsägning internhyresavtal objekt 71018, KV
Bolmen
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att säga upp internhyresavtal avseende lokalytor som inhyser
finsnickeri samt särskola i objekt 71018 KV Bolmen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen hyr genom serviceförvaltningen delar
av KV Bolmen, objekt 71018, som inhyser lokaler avseende finsnickeri samt
mindre lokal för särskola.
Åtgärden är i linje med antagen lokalförsörjningsplan samt med
förvaltningens strategi för lokalförsörjning;
• Attrahera med ändamålsenliga lokaler
• Samordna mellan aktörer och verksamheter, skapa fleravdelnings
förskolor.
• Omdisponera för att nyttja lokaler optimalt.
• Avveckla tillfälliga, undermåliga lokaler samt lokaler som inte
behövs.
• Framtidsbereda med investeringar som håller över tid.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 180
Beslutsförslag 2106-11-18
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Servicenämnden
Emma Lundgren
Katarina Lindh
Maria Gustafsson
Tobias Ramstedt
Kristina Bäckman
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Dnr BUN 2016/0068

Anpassningsärende Buaskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå servicenämnden beslutar
1. att anvisa 195 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning
fastighet” avseende anpassning av Buaskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Det finns behov av att anpassa Buaskolan för att möjliggöra utrymme för
flexenhet för att skapa en tillgänglig lärmiljö anpassad efter behov. Den
anpassning som behöver göras är att ett nytt klassrum skapas inom
befintlig lokalyta genom uppsättning av väggar och dörr. Därigenom kan ett
annat rum på skolan göras disponibelt för att skapa en tillgänglig lärmiljö
anpassad efter behov.
Serviceförvaltningen bedömer kostnaden för anpassningen till 195 tkr och
finansieringen föreslås som investering mot konto 32220 ”Anpassning
fastighet”.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-11-28 § 181
Beslutsförslag 2106-11-18

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser en anpassning av Buaskolan enligt
ovan som nödvändig för att verksamheten ska kunna uppfylla kraven på
inkludering och tillgänglighet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Servicenämnden
Emma Lundgren
Katarina Lindh
Joachim Wadström
Lena Lillhage
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Dnr

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

Löneöversyn 2017
Nyanlända; modersmålsundervisning
Skolinspektionens rapporter
Migrationsverket angående åldersuppskrivning
Kommungemensam kundservice
Summering av BUN möter rektorer den 22 november 2016

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0783

Delegering av beslut till arbetsutskott - Yttrande
Politisk information i skolan - ett led i
demokratiuppdraget, SOU 2016:4
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut angående Yttrande
Politisk information i skolan - ett led i demokratiuppdraget, SOU
2016:4.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet

Micael Åkesson (M) föreslår att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut
angående Yttrande Politisk information i skolan - ett led i
demokratiuppdraget, SOU 2016:4.

Beslutsordning

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

Beskrivning av ärendet

Nämnden fått inbjudan att svara på remiss angående Yttrande Politisk
information i skolan - ett led i demokratiuppdraget, SOU 2016:4, BUN 2016
2016/0783 senast den 22 februari. Eftersom nämnden inte har
sammanträde förrän den 27 februari föreslås att arbetsutskottet beslutar i
ärendet.
____________________________________
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2016/0066-18, 21-22
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2016/0040-13--14
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2016/0072-17-20
Anmälan om kränkande behandling Bläshammar skola BUN 2016/0049-6--7
Anmälan om kränkande behandling, Hagaskolan, BUN 2016/0158-13--14
Anmälan om kränkande behandling, Håstenskolan, BUN 2016/0113-15
Anmälan om kränkande behandling, Lindbergs skola, BUN 2016/0059-13,
15--17
Anmälan om kränkande behandling, Mariedalsskola, BUN 2016/0041-23-24
Anmälan om kränkande behandling, Påskbergsskolan, BUN 2016/0065-5
Anmälan om kränkande behandling, Rolfstorp skola, BUN 2016/0058-7
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2016/0025-56--61
Anmälan om avslutat ärende – kränkningsanmälan Lindbergs skola BUN
2016/0059-14
Anmälan om avslutat ärende – kränkningsanmälan Hagaskolan BUN
2016/0158-15
Anmälan om avslutat ärende – kränkningsanmälan Buaskolan BUN
2016/0036-40--41
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Delegation/Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-24, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Åskloster förskola, Caroline Josander
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-219, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Skällinge skola, Håkan Olsson
Beslut introduktionsstöd för barn vid Montessoriförskolan Lära för livet,
Delegationsbeslut, BUN 2016/0711-2--6, Micael Åkesson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0004-44, Byte av skola under pågående
skolgång, Påskbergsskolan, Annefrid Svenningsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0792, Utskrivning från utbildning vid Peder
Skrivares gymnasieskola, Tobias Ramstedt
Delegeringsbeslut BUN 2016/0019-83, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Protokoll Samverkan
161116 Samverkansprotokoll
161123 Samverkansprotokoll
161207 Samverkansprotokoll
Meddelanden
Protokoll lokal styrelsen Sibbarp 2016-09-29
Protokoll lokal styrelsen Sibbarp 2016-10-26
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Övriga frågor
Inga övriga frågor tas upp på dagens sammanträde.
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Reservation från Sverigedemokraterna, Barn och
utbildningsnämnden 161212,
Yttrande gällande motion om skolfrukost i den kommunala skolan Dnr:
BUN 2016/0384-7
Det finns elever som idag går på fritids som redan har tillgång till
kommunal frukost som fortfarande inte är borträknade, hur kan
handläggaren missa en sådan basal sak två gånger när jag dessutom
påtalade
I motionen står: "Frukost i skolan ska inte ersätta frukosten i hemmet utan
ses som ett komplement för barn som är morgontrötta, har lång resväg
eller hellre äter frukost med sällskap i skolan än ensam hemma." vilket inte
kan tolkas på annat sätt att alla elever inte kommer äta frukost vilket även
stöds i forskning utförd av Göteborgs Universitet HT09. Hur handläggaren
i detta fallen kan tolka det som att motionen handlar om att exkludera
elever från frukosten är obegripligt.
Lämpligheten hos denna handläggare bör skarpt ifrågasättas då denna
först inte räknar av elever som går på fritids och sen gör en egen tolkning
av motionen att den på något vis exkluderar elever att äta frukost.
Nu repeterar jag. Förvaltningens uppdrag är att ta fram relevanta siffror
som nämnden kan ta beslut på och inte orealistiska siffror som i praktiken
aldrig kan inträffa.
På dessa tidigare nämnda anledningar reserverar jag mig mot
beslutet att avslå motionen och inte återremmitera ärendet till
förvaltningen för mer korrekta siffror.

Reservation från Socialdemokraterna - ärende 12, Barn- och
utbildningsnämndens driftsbudget 2017.
På nämnden föreslog vi att ge förvaltningen utrymme att fördela nämndens ofördelade medel
på 3 miljoner laonor till barn- och elevpengen i de verksamheter där full kompensation inte
har kunnat ges. I förskolan innebär det att det att resursfördelningen har minskats med 1.8
miljoner, grundskolan 2.8 miljoner, grundsärskolan 900 000 och gymnasiesärskolan 450 000.
Att tvingas minska på barn- och elevpengen till våra verksamheter är tydligen inget problem
för moderaterna och de övriga borgerliga partierna, inklusive mp, då de yrkar avslag på vårt
tilläggsyrkande. Vår motivering är att det är bättre att verksamheten kompenseras så gott det
går än att nämnden "sitter" på pengarna.
Orsaken till att förvaltningen föreslår en åtgärd som innebär att resurser tas från barn- och
elevpengen beror på att borgarna, inkl. mp, inte var beredda på att tillskjuta medel till
nämnden till de kostnadsökningar som visats på, tex 14 milj för lokalhyror.
Budgeten för BUN minskades istället med 13 milj då full kompensation inte gavs för pris- och
löneökningar, samt att tidigare statliga medel för nyanlända tagits bort på 9.5 milj. Att sedan
hävda i fullmäktige att de satsar 13 miljoner på BUNs verksamhet är att försköna bilden,
speciellt då 8 miljoner av dessa kommer från den s-ledda regeringens välfärdssatsning.

För den socialdemokratiska gruppen i barn- och utbildningsnämnden

Jeanette Qvist, (S) vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Reservation från Sverigedemolaatema, Barn och
utbildningsnämnden 161212,
Yttrande gällande Barn- och utbildningsnämndens driftbudget 2017 Dnr:
BUN 2016/0273
Att skära ner 2 miljoner på måltider i effektiviseringar kan inte vi i
Sverigedemokraterna stå bakom då mest trolig effekt blir färre mätta barn
i skolan. Om inte barnen får god och näringsriktig mat kan inte heller
kunskap intas effektivt. Maten i skolan är viktig och bör så förbli.

