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Sammanträdesprotokoll
2016-10-03
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Plats och tid

Fävren, kl. 8.30–16.30, ajournering kl. 12.05–13.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Hanna Netterberg (M) t.o.m. kl. 14.40, § 130-140
Håkan Olsson (M) fr.o.m. kl. 14.40, §§ 141-148
Margit Kastberg (M)
Sven-Gunnar Niklasson (C)
Nevrie B Suleyman (M)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Roger Kardemark (KD)
Jeanette Qvist (S) ej § 143
Mattias Svensson (S) ej § 143
Jenny Bolgert (S) ej § 143
Per Olsson (S) ej § 143
Karl-Erik Bengtsson (S) ej § 143
Monica Kunckel Qvist (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Gerhard Eriksson (V)

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Helge Scharf Wramling, sekreterare
Ulrika Nittfors, personalrepresentant, kl. 08.30–10.00, 14.30–16.30
Anders Lindborg, personalrepresentant, kl. 08.30–10.00, 14.30–16.30
Kjell Svensson, personalrepresentant, kl. 08.30–10.00

Utses att justera

Jeanette Qvist (S)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25, 2016-10-04

Sekreterare

Helge Scharf Wramling

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

3 oktober 2016

Datum då anslaget sätts upp

2016-10-04

Datum då anslaget tas ned

2016-10-26

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 130
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Dnr BUN 2016/0365

Svar till Arbetsmiljöverket med anledning av
inspektionen av Barn- och
utbildningsförvaltningen 14 mars 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta svar till Arbetsmiljöverket enligt bilaga.
2. förvaltningen får i uppdrag att kontinuerligt dock senast i april 2017
ge en återkoppling av handlingsplanen och åtgärder till nämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Arbetsmiljöverket genomförde 14 mars 2016 en inspektion av
arbetsmiljöarbetet vid barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs
kommun. I inspektionsmeddelandet redovisas de brister som
Arbetsmiljöverket såg och de krav som nu ställs på Varbergs kommun. Av
svaret till Arbetsmiljöverket ska framgå hur vi uppfyllt Arbetsmiljöverkets
krav avseende:
•
•
•
•

Rutiner och verktyg för årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet
Undersökning av skolledarnas arbetsbelastning samt
riskbedömning och handlingsplaner med åtgärder
Undersökning av elevhälsoteamens arbetsbelastning samt
riskbedömning och handlingsplaner med åtgärder
Hot och våld, rutin för undersökning och riskbedömning

Svaret till Arbetsmiljöverket har tagits fram i dialog mellan
förvaltningsledning, chefer och fackliga företrädare och har därefter
förankrats med berörda medarbetare. Införande av förändrade rutiner och
genomförande av upprättade handlingsplaner har påbörjats och i vissa fall
genomförts.
Varbergs kommun skulle före den 30 september informera
Arbetsmiljöverket om vad som gjorts med anledning av de brister och krav
som redovisats. Senare har detta, i dialog med Arbetsmiljöverket, ändrats
till att svaret ska lämnas senast 10 oktober.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-09-19 § 135
Beslutsförslag 2016-08-30
Svar till Arbetsmiljöverket
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-10-03

4

Bilaga 1 - Årshjul för uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Bilaga 2 – Riskbedömning och handlingsplan skolledares arbetsbelastning
Bilaga 3 - Riskbedömning och handlingsplan elevhälsans arbetsbelastning
Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande

Övervägande
Svar enligt bilaga.

Samråd
Svaret till Arbetsmiljöverket har utarbetats i dialog med fackliga
företrädare. Samverkan har ägt rum i förvaltningssamverkan den 14 och 24
september.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Arbetsmiljöverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 131
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Dnr BUN 2016/0243

BUN Delårsrapport 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisning BUN delårsrapport 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden avger efter augusti 2016 en delårsrapport
avseende uppföljning av verksamhet, ekonomi samt personal.
I delårsrapporten avseende perioden januari-augusti 2016 prognosticeras
en budget i balans för barn- och utbildningsnämnden. Det beräknade
underskottet på -1 000 tkr är planerat och avser nyttjande resultatreserv.
Väsentliga avvikelser i verksamhet att rapportera per 31 augusti 2016 är att
kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå läggs inom Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsansvar från 1 juli 2016, och under minst
ett läsår. Statsbidraget minskade barngrupper i förskolan halverades för
verksamhetsåret 16/17 till 8,5 mnkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-09-19 § 131
Beslutsförslag 2016-09-13
BUN delårsrapport 2016

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

Protokollsutdrag
Ekonomikontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 132
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Dnr BUN 2016/0528

Kvalitetsledningssystem för de medicinska och
psykologiska insatserna i elevhälsan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna Kvalitetsledningssystem för de medicinska och
psykologiska insatserna i elevhälsan enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Socialstyrelsens föreskrifter (SOFS 2011:9) ställer krav på att det ska
finnas ett ledningssystem till grund för ett systematiskt kvalitetsarbete för
elevhälsans medicinska och psykologiska insatser. Författningarna som
reglerar dessa insatser ställer också krav på innehållet i ledningssystemet,
dess utformning och användning. Syftet med ledningssystemet är att uppnå
en god kvalitet och så långt möjligt undvika avvikelser och vårdskador.
Martina Wetterstrand, Verksamhetschef för elevhälsans medicinska
insatser enligt HSL § 29, har taget fram Kvalitetsledningssystem.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-09-19 § 126
Beslutsförslag 2016-09-07
Bilaga - Kvalitetsledningssystem för de medicinska och psykologiska
insatserna i elevhälsan
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-10-03

BUN § 133
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Dnr BUN 2016/0531

Insynsplan för fristående skolor
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna plan för
ärendebeskrivning.

insyn

i

fristående

verksamhet

enligt

Ärendebeskrivning

Kommunen har rätt att utöva insyn på de fristående grundskolorna och
gymnasieskolorna. Den kommun där den fristående skolan är belägen har
rätt till insyn i verksamheten så att kommunen ska kunna fullgöra sina
skyldigheter enligt lag och tillgodose allmänhetens behov av insyn.
(Skollagen 10 kap 41 §, 15 kap 34 §)
Vad får kommunen begära?
• Information om utbildningar (pågående och planerade)
• Information för att säkerställa alla elevers skolplikt
• Kunskapsresultat, fördelning av undervisningstid mellan årskurser,
inriktningar etc.
• Information för allmänheten inför t.ex. skolval
• Information om personal, andel med legitimation, andel årsarbetare
• Offentligt räkenskapsmaterial t.ex. årsredovisningar
Plan för insyn
För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna utöva insyn i de
fristående skolorna i Varberg ska dialogmöten med fokus på uppföljning och
kvalitet ske årligen. Frågor som lyfts på dessa möten är gällande närvaro,
måluppfyllelse,
jämförelser,
tänkbara
orsaker,
prioriterade
utvecklingsområden och arbetssätt/arbetsformer.
1. I oktober/november tas stödmaterial fram inför insynsdialogerna.
Detta material revideras årligen.
Ansvarig: Utvecklings-/Kvalitetsstrateg
2. I november kontaktas de fristående grund- och gymnasieskolorna
och delges det material som kommer att ligga till grund för samtalet
vid dialogtillfällena.
Ansvarig: Utvecklings-/Kvalitetsstrateg
3. I december/januari sker dialogmöten kring kommunicerat underlag
där verksamhetschef för grundskola samt gymnasieskola deltar.
Ansvarig: Utvecklings-/Kvalitetsstrateg
4. Kort skriftlig sammanfattning av dialogtillfällena görs och redovisas
för förvaltningens ledningsgrupp.
Ansvarig: Utvecklings-/Kvalitetsstrateg
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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5. Vid behov kontaktas de fristående skolorna för komplettering eller
förtydligande.
Ansvarig: Verksamhetschefer
6. Redovisning av material och analys för barn- och utbildningsnämnd
sker i februari. Till detta möte inbjuds rektorer för fristående skolor.
Ansvarig: Verksamhetschef/Utvecklingschef
Redovisning av insynsdialoger sker i samband med tillsynsrapporter för
förskolan i februari.
Dialogmöten sker i december för fristående grundskolor och i januari för
fristående gymnasieskolor. Tidpunkten är vald utifrån då nationella
underlag är tillgängliga på Skolverket/Siris samt sammanställningen av
förvaltningens årsredovisning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-09-19 § 127
Beslutsförslag 2016-09-07
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Fristående skolor

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 134
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Dnr BUN 2016/0315

Intern kontroll – Närvarouppföljning 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna närvarouppföljning enligt interkontrollplan 2016
inklusive redaktionella ändringar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En sammanställning av frånvaron i Varbergs grundskolor och i gymnasiet
har utförts. Den visar antal elever i kommunen, uppdelat på respektive
skola alt. program som har varit frånvarande 10-20 dagar, 20-30 dagar och
mer än 30 dagar. Vidare visar sammanställningen antal elever frånvarande
utifrån kön och utifrån årskurs.
Andelen frånvarande har analyserats av elevhälsan tillsammans med
ansvarig rektor. Frånvaron kategoriseras som inom normalspannet,
frånvaro som kräver extra uppföljning samt frånvaro som kräver en direkt
extra insats.
Analysen beskriver vilka orsaker som finns för frånvaro samt hur enheterna
arbetar förebyggande och aktivt för hög närvaro.
Uppföljning kommer att ske enligt fastställd rutin i interkontrollplanen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-09-19 § 128
Beslutsförslag 2016-08-30
Bilaga 1 – Internkontroll – Närvarouppföljning 2016

Övervägande
Enligt analysrapport i Bilaga 1 – Internkontroll – Närvarouppföljning 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 135
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Dnr BUN 2016/0315

Internkontrollplan - Kontroll av
delegationsbeslut
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna kontroll av delegationsbeslut enligt ärendebeskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2016 ska kontroll
av delegationsbeslut ske i maj-september och redovisas till nämnd.
Kontrollmetod är stickprov. Kontrollen avser om rätt delegat har fattat
beslut i ärende i enlighet med nämndens delegeringsförteckning och att
beslut har anmälts till nämnden.
Nämndsekreterare upprättar inför varje nämndsammanträde en
förteckning över fattade delegationsbeslut sedan föregående sammanträdet.
Lista över delegationsbeslut samt beslut sammanställs i en pärm och varje
nämndsledamot får möjlighet att ta del av pärmen under sammanträdet.
Kontroll av delegationsbeslut via stickprov visade att regelverk efterlevs.
Tidigare under året upptäcktes två felaktigt fattade beslut; i ett fall hade fel
delegat fattat beslut och i ett fall togs ett felaktigt (gynnande) beslut i strid
mot gällande regler. Att båda dessa fall uppmärksammades - visar att
nämndens och förvaltningens kontrollmekanismer fungerar bra och att
felaktigheter upptäcks.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-09-19 § 129
Beslutsförslag 2016-08-26
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 136
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Dnr BUN 2016/0315

Intern kontroll - Uppföljning av nämndsbeslut/
uppdrag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning av nämndsbeslut enligt förteckning i
ärendebeskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2016 ska
uppföljning av nämndsbeslut ske i maj/september och redovisas till
nämnden.
Med uppföljning av nämndsbeslut avses uppdrag av olika slag, till exempel
utredning, uppföljning eller utvärdering, från nämnd eller arbetsutskott till
förvaltningen. Även återremiss/bordläggning redovisas.
Förvaltningen redovisade senast en förteckning över pågående
utredningsuppdrag från nämnden till förvaltning i maj 2016, BUN 2016-0523, § 86.
I förteckningen nedan redovisas uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden/ arbetsutskottet som är obesvarade sedan förra
redovisningen samt nya uppdra sedan maj 2015.
Återrapportering till nämnd har skett/kommer att ske enligt följande:
Uppdrag
Uppdrag - Uppföljning av
Strategisk plan för Peder
Skrivare skola görs varje
halvår.
Uppdrag - ANDT-strategi och
policy följs upp årligen av
nämnden.

Justerandes signatur

Datum
uppdrag,
instans
BUN § 124,
2014-09-29

Återrapportering till
BUN

BUN § 32
2015-03-30

Redovisas på
BUN 2016-10-03.

Utdragsbestyrkande

Ny uppföljning kommer
att redovisas på BUN
2016-10-03.

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Uppdrag till förvaltningen att
undersöka möjligheten att
införa maskinförarutbildning
för ”gula maskiner”
(Fordonstekniska
programmet)

BUN § 186
2015-12-14

Förstudie beräknas vara
klar i november.

Uppdrag till förvaltningen att
återrapportera halvårsvis hur
medlen, 2 miljoner kronor ur
resultatreserv, angående
kompetensutvecklingsinsatser
samt utekläder för personal
inom förskolan använts.

BUN § 95,
2016-05-23

Rapportering sker på
BUN, februari 2017.

Uppdrag till förvaltningen att
under hösten ta fram förslag
till lokal IT-strategi som utgör
underlag till driftbudget 2017.
I underlaget skall det framgå
hur nämnden möter en
eventuell Nationell IT-strategi.
Beslutet ersätter tidigare fattat
beslut § 93.

BUN § 123,
2016-08-29

Rapportering sker på BUN
2016-11-07.

Uppdrag till förvaltningen att
inför driftbudget 2017 ta fram
förslag på effektiviseringar så
att inte resurser till pedagogisk
verksamhet påverkas.

BUN § 123,
2016-08-29

Rapportering sker på BUN
2016-12-12.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-09-19 § 130
Beslutsförslag 2016-09-02
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-10-03

BUN § 137

13

Dnr BUN 2016/0399

Barn- och utbildningsnämndens
sammanträdestider 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. fastställa sammanträdestider 2017 enligt förslag i ärendebeskrivning
och med kompletteringar från förvaltningen angående nämndens
utvecklingsdagar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdestider för
2017.
För nämndens sammanträden föreslås heldagar, kl. 08.30-16.30, enligt
planering nedan.
Arbetsutskottet sammanträder kl. 08.30-14.30. På följande dagar förlängs
arbetsutskottets sammanträden till kl. 17.00 för behandling av
gymnasiefrågor: 20 mars, 2 maj, 18 september och 27 november.
Följande dagar föreslås som utvecklingsdagar för BUN:
6-7 februari (prel. studieresa), 21 mars (nämnden möter förskolechefer och
rektorer gymnasieskola), 29 maj och 21 november (nämnden möter
rektorer grundskola).
Arbetsutskott
30 januari
13 februari
20* mars
2* maj (tisdag)
12 juni

Nämnd

14 augusti
18* september
23 oktober
27* november

28 augusti
2 oktober
6 november
11 december

27 februari
3 april
15 maj
26 juni

Kommentar
Årsredovisning/Bokslut
Prognos
Tertialuppföljning/Budget

Tertialuppföljning
Driftsbudget

*Kl. 08.30-17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-09-19 § 133
Beslutsförslag 2016-09-01
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 138
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Dnr BUN 2016/0462

Yttrande angående Digital agenda 2017-2020
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka förslaget Digital agenda för Varbergs kommun, 2017-2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade den 15 december 2015, § 213, att anta den
digitala agendan för Varbergs kommun. Samtidigt fick kommunstyrelsen i
uppdrag att årligen revidera agendan. Det ska göras i samband med budgetoch investeringsprocess.
IT-avdelningen har av kommunstyrelsen fått uppdraget att ta fram förslag
till strategiska dokument som rör utveckling av IT/digitaliseringen.
I samband med implementering av agendan för 2016 har synpunkter på
verksamheternas delaktighet lämnats.
En digitaliseringsgrupp, som representerar verksamheten, tillsattes under
hösten 2015. I samband med bearbetning av inkomna behov som leder till
revidering av Digital Agenda 2017 föreslogs att förslaget ska remitteras till
samtliga nämnder.
En matris med cirka 100 punkter över inkomna önskemål/behov har varit
utgångspunkt för en diskussion i digitaliseringsgruppen. Den bearbetade
informationen har omsatts i löpande text och en ny matris skapats.
Textförslag med rubriker bearbetas för närvarande av
digitaliseringsgruppens representanter som informerat sina verksamheter
om förslaget. Miljö- och hälsoskyddskontoret som inte är representerade i
Digitaliseringsgruppen, har samråtts med på särskilda möten.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-08-15 § 117
Beslutsförslag 2016-08-03
Digital agenda för Varbergs kommun, 2017-2020
Digital agenda – Medborgarperspektiv/Utkast

Övervägande
Barn och utbildningsförvaltningen ställer sig positiva till Digital agenda för
Varbergs kommun 2017-2020.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Linda Svensson, serviceförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 139
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Dnr

Workshop - Lokaler
Nämnden arbetar med utvecklingsfrågor angående lokaler och
lokalförsörjning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 140
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Dnr BUN 2015/0350

Prognos och analys förskolor och skolor 20162020 komplettering till Lokalförsörjningsplan
2015-2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna Prognos och analys skolor och förskolor 2016-2020, som
komplettering till Lokalförsörjningsplan 2015-2019.
__________________________________

Beskrivning av ärendet
Lokalförsörjningsplan 2015-2019 för förskola, grundskola, gymnasieskola
och komvux beslutades i barn- och utbildningsnämnden 15 december 2014.
Lokalförsörjningsplanen kompletteras här med 2016 års prognos och analys
för förskolor och skolor gällande åren 2016-2020, se bilaga. Prognoserna
sträcker sig fram till och med läsåret 2020/2021. Beräknat platsbehov för
förskolan baserat på prognoserna ingår i bilagan och är sammanställt i
diagramform.
Planering av lokaler sker med stöd av årliga prognoser som tillhandahålls av
samhällsutvecklingskontoret (SUK). Prognoserna bygger på SCB:s årliga
statistik för befolkningsutvecklingen. I dessa ingår planerad byggnation,
förväntade födelsetal samt in/utflyttning. Prognoserna fastställs årligen av
kommunstyrelsen.
Lokalförsörjningsplan bygger på barn- och utbildningsnämndens
strategi för lokalförsörjning utifrån Vision 2025:

 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 2016-09-19 § 132
Prognos och analys förskolor och skolor 2016-2020 kompletterande bilaga
till Lokalförsörjningsplan 2015-2020
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Övervägande
Prognosen är en sammanlagd beräkning på förväntade födelsetal, in- och
utflyttning och generationsskiften, så kallade demografiska förändringar.
Ändras förutsättningarna för som t.ex. tider för byggnation i olika områden
får det påverkan på inflyttning och därmed påverkar detta förvaltningens
ekonomi och planering. De av kommunstyrelsen fastställda prognoserna är
det underlag som förvaltningen har att tillgå vid behovsplanering av förskoleoch skollokaler. Det är av största vikt att följa och analysera prognoserna över
tid då det är ett föränderligt underlag.

Ekonomi och verksamhet
Barnoch
utbildningsnämndens
investeringskostnader
för
byggnationer/ombyggnationer har blivit neddragna med 25 % av
kommunstyrelsen. När ny skola startar i Trönninge läsåret 2017/2018,
ändras upptagningsområdena mellan Centrum Norr och Nordväst. Under
2017 kommer några nya förskolor att vara nybyggda. Endast beslutade
förskolor är medräknade i platsbehovet.
________________________________

Protokollsutdrag
Emma Lundgren, chef ekonomi och lokaler
Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola
Joachim Wadström, grundskolechef skola
Maria Gustavsson, tf. gymnasiechef
Katarina Lindh, Fastighetschef serviceförvaltningen
Servicenämnden
Magnus Sjöberg, Samhällsutvecklingskontoret
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Dnr BUN 2014/0230

Uppföljning Strategisk plan PS
Gymnasiechef informerar om Uppföljning Strategisk plan PS; följande
punkter tas upp:
• Även det som under § 138 beskrivits ingår på sätt och vis i en
uppföljning av den strategiska planen.
• Vi arbetar vidare med att vara framtidsberedda det vill säga att kunna
erbjuda utbildningar som möter framtidens behov. Det är naturligtvis
svårt att överskåda framtiden, men vi blickar framåt till 2030 då
Varbergs invånarantal förväntas öka till ca 80 000 invånare. Elevantalet
på PS förväntas stadigt stiga från och med hösten 2017.
• Ser över lokaler
• Kvalitetssäkrar våra utbildningar
• Barn och fritid (BF) med pedagogisk inriktning beräknas starta till
hösten 2017
• Enligt plan ska då även Hotell och Turism dra igång, men vi siktar på
2018
• Flexenhet på gymnasieskolan?
• Utveckla arbetet med arbetsplatsförlagt lärande (APL)
• Ett enat PS
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Dnr BUN 2015/0050

Information - arbete med ANDT
Gymnasiechef informerar om arbete med alkohol, narkotika, dopning och
tobak (ANDT). Gymnasiechef informerar om drogvaneenkät som kommer
att genomföras under hösten för åk 9 och år 2 på gymnasieskolan. Resultat
kommer att presenteras för nämnden i februari 2017 och kan jämföras med
2014-års undersökning.
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Dnr BUN 2016/0273

Förtydligande angående uppdrag om IT-budget
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. följande förtydligande angående uppdraget kring lokal IT-strategi
som fattades på nämndssammanträde 2016-08-29, § 123:
Underlaget till Lokal IT strategi
- ska sammanfatta den satsning som gjorts i Varbergs kommun
mellan 2011-2015 -ska tydliggöra hittills uppnådda effekter på
elevers lärande -ska beskriva ett förslag för 2017-2019, byggt på
oförändrad budget.
- ska beskriva eventuella kostnadsökningar för att bedriva
verksamheten på samma nivå som 2016.
- det fortgående arbetet redovisas för nämnden den 7 november.
Jeanette Qvist, Jenny Bolgert, Per Olsson, Karl-Erik Bengtsson och Mattias
Svensson (samtliga S) deltar inte i beslutet.
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Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2016/0066-13--14
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2016/0040-7
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2016/0072-13--16
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2016/0036-33--34
Anmälan om kränkande behandling Deromeskolan BUN 2016/0408-3--4
Anmälan om kränkande behandling Furubergsskolan BUN 2016/0110-5--10
Anmälan om kränkande behandling, Hagaskolan, BUN 2016/0158-10
Anmälan om kränkande behandling, Håstenskolan, BUN 2016/0113-12
Anmälan om kränkande behandling, Kung Karl skola, BUN 2016/0254-4
Anmälan om kränkande behandling, Mariedalsskola, BUN 2016/0041-19--20
Anmälan om kränkande behandling, Påskbergsskolan, BUN 2016/0065-4
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2016/0025--32
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Dnr

Delegeringsbeslut/ Meddelanden
Delegationsbeslut, BUN 2016/0479-3, Beslut om tilläggsbelopp
Leteboskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0567-1, Anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Lindberg skolas fritidshem, Monica Nilsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0563-1, Anvisning av plats för barn i behov av
särskilt stöd i sin utveckling, Nedregårdens förskola, Anita Larsson
Delegationsbeslut, BUN 2016/0530-3, Beslut gällande att få börja
förskoleklass ett år tidigare, Micael Åkesson
Delegationsbeslut, BUN 2016/0452-12, Beslut gällande fullgörande av
skolplikt på annat sätt, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0004-33, Avslagsbeslut – Byte av skola under
pågående skolgång, Påskbergsskolan, Elisabeth Thelne
Delegeringsbeslut BUN 2016/0515-1, Utskrivning från utbildning vid Peder
Skrivares gymnasieskola, Tobias Ramstedt
Delegeringsbeslut BUN 2016/0575-6, Beslut gällande begäran om
utlämnande av allmän handling, Anna-Karin Gunnarsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0019-59, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Delegeringsbeslut, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den
anvisade, Kunskapsskolan, Håkan Olsson:
BUN 2016/0002-149, BUN 2016-0152--167, BUN 0002-0179, BUN
2016/0002-183, BUN 2016/0002-191, BUN 2016/0002-195--197
Delegeringsbeslut, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den
anvisade, Nyhemsskolan, Håkan Olsson:
BUN 2016/0001-57, BUN 2016/0002-168, BUN 2016/0002-170--176
Delegeringsbeslut, Beslut om skolskjuts vid val av annan skola än den
anvisade, Montessoriskola, Håkan Olsson:
BUN 2016/0002-190, BUN 2016/0002-194
Delegeringsbeslut, Beslut om skolskjuts vid växelvis boende, Hagaskola:
BUN 2016/0002-186
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Protokoll Samverkan
160913 Protokoll fån möte med skyddsombuden ang. svar till
Arbetsmiljöverket
160914 Samverkansprotokoll
160928 Samverkansprotokoll
Meddelanden
Beslut Länsstyrelsen, Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens i
Varbergs kommun beslut 2015-10-28, DB 2015-1021, ang. klagomål på
Ankarskolan
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Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
•
•
•
•
•

Skolinspektionen genomför tillsyn på några av Varbergs skolor för
närvarande; återkommer med rapport i slutet av oktober.
Har fått vitesföreläggande från miljö- och hälsa angående
Bosgårdsskolan/växthuset; förvaltningschef återkommer i frågan.
Tillgänglighetsproblematik; viktigt att lokalerna är anpassade från
början
”From Great to Excellent” (FGTE); fortsatt utvecklingsarbete
presenteras på kommande nämndssammanträde.
Inför budget 2017; arbete med driftsbudget 2017 pågår.
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Övriga frågor
Fråga angående fotografering
Roger Kardemark (KD) ställer en fråga angående fotografering på
Hagaskolan.
Rektor rapporterar om händelsen och reflekterar kring detta.
Fråga angående blåljuspersonal i förskolan
Monica Kunckel-Qvist (SD) ställer frågan om det är obligatoriskt att
blåljuspersonal kommer till förskolan.
Verksamhetschef förskola svarar att det inte är obligatoriskt.
Organisationsförändring
Gerhard Eriksson (V) ställer en fråga angående organisationsförändring
Förvaltningschef svarar att återkommer i frågan efter avstämning med
grundskolechef.
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Dnr BUN 2015/0306

Utvecklingsdag för nämnden
Beslut

Barn- och utvecklingsnämnden beslutar
1. fastställa utvecklingsdag för nämnden den 22 november 2016, kl.
08.00-17.00. Barn- och utbildningsnämnden ska träffa
grundskolans, grundsärskolans och fristående skolors rektorer för
dialog.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) föreslår att nämnden fastställer utvecklingsdag för
nämnden den 22 november 2016. Barn- och utbildningsnämnden ska träffa
grundskolans, grundsärskolans och fristående skolors rektorer för dialog.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget.
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