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Dnr BUN 2013/0292

Driftsbudget år 2014 för barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

-

anta intern driftsbudget för år 2014.
att 2000 tkr avsätts för elever som riskerar att tappa motivation och
energi så att de kan slutföra grundskolan och utnyttja sin tillgängliga
utvecklings-och kunskapspotential. Dessa pengar placeras i
tilläggsbelopp för Grundskolan.
att 1000 tkr avsätts för undervisningsgrupp för barn med svår
autismspektrumstörning.
att 3000 tkr avsätts ofördelade till nämndens förfogande.
att hos kommunstyrelsen hemställa om utökad support från
ekonomikontoret för att säkerställa en budget i balans.

Reservation
Jeanette Qvist, Ing-Marie Berggren, Peter Stoltz, Sara Ekblom
Björn Johansson (samtliga S) och Lars-Åke Erlandsson (V) reserverar sig
mot beslutet enligt bifogad skriftlig reservation (bilaga A).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar på följande tillägg:
”Kommunfullmäktige har i sina prioriterade mål avsatt 3000 tkr för barn
med särskilda behov. Barn- och utbildningsnämnden beslutar
- att 2000 tkr avsätts för elever som riskerar att tappa motivation och
energi så att de kan slutföra grundskolan och utnyttja sin tillgängliga
utvecklings-och kunskapspotential. Dessa pengar placeras i
tilläggsbelopp för Grundskolan.
- att 1000 tkr avsätts för undervisningsgrupp för barn med svår
autismspektrumstörning.
- att 3000 tkr avsätts ofördelade till nämndens förfogande.
- att hos kommunstyrelsen hemställa om utökad support från
ekonomikontoret för att säkerställa en budget i balans.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att anta den interna driftsbudgeten för år
2014 enligt förvaltningens förslag och finner det antaget.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Ordföranden ställer proposition på Eva
tilläggsyrkande och prövar varje att-sats för sig.
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Pehrsson-Karlssons

(C)

Ordföranden finner att barn- och utbildningsnämnden bifaller att-satserna 13.
Ordföranden ställer proposition på Eva Pehrsson-Karlssons (C)
tilläggsyrkande angående den fjärde att-satsen ”att hos kommunstyrelsen
hemställa om utökad support från ekonomikontoret för att säkerställa en
budget i balans” och finner det antaget.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
ordning:
Ja-röst för bifall till fjärde att-satsen i Eva Pehrsson-Karlssons (C) yrkande.
Nej-röst för avslag till färde att-satsen i Eva Pehrsson-Karlssons (C)
yrkande.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att
bifalla den fjärde att-satsen ”att hos kommunstyrelsen hemställa om utökad
support från ekonomikontoret för att säkerställa en budget i balans”.

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Micael Åkesson (M)

X

Peter Sjöholm (M)

X

Margit Kastberg (M)

X

Nevrie B Suleyman (M)

X

Reine Antonér (M)

X

Eva Pehrsson-Karlsson (C)

X

Barbro Gunnarsson (M)

X

Jeanette Qvist (S)

X

Peter Stoltz (S)

X

Ing-Marie Berggren (S)

X

Sara Ekblom (S)

X

Björn Johansson (S)

X

Lars-Åke Erlandsson (V)

X

Summa
Justerandes sign

Nej

7
Utdragsbestyrkande

Avstår
från
att
rösta
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Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 19 november 2013 driftbudget 2014 för
barn- och utbildningsnämnden på 1 240 241 tkr. I tilldelningen på 1240 241
tkr ingår lönekostnadsökningar för 2013 års löner och 2014 års löner samt
en uppräkning av kostnadsnivån jämfört med 2013 års budget på 1 180 354
tkr
Driftbudgetramen är beslutad utifrån volymförändringar och särskilt riktade
insatser i de olika verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Yttrande
Förvaltningens överväganden enligt separat bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0078

Månadsrapport oktober
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna redovisningen av månadsrapport oktober.

Barn- och utbildningsnämnden påtalar vikten av att åtgärdsplanen följs.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0628

Interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till
fristående verksamhet för förskola, pedagogisk omsorg,
förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och
gymnasieskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta interkommunala ersättningar och bidragsbelopp till fristående verksamhet
för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem,
grundsärskola och gymnasieskola.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Ersättningar och bidragsbelopp är beräknade utifrån verksamhetens totala budget
2014 och överensstämmer med det som gäller enligt lagen om offentliga bidrag på
lika villkor.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0507

Tid för undervisning i förskoleklass i Varbergs Kommuns
grundskolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

tid för undervisning i förskoleklass fastställs till 590 h/läsår och blir
likvärdig med tid för årskurs 1 enligt fastställd timplan
förändringen träder i kraft läsåret 2014/2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Tid för undervisning i förskoleklass ser olika ut i Varbergs skolor. Genom
föreslagen förändring och en tid för undervisning i förskoleklass som blir
likvärdig tid enligt timplan för åk 1 skapas bättre förutsättningar för
samarbete och att möta elevers olika behov och behov av stimulans.

Yttrande
Att förskoleklass har en likvärdig tid för undervisning som för årkurs 1
innebär att bättre förutsättningar för samarbete ges. Eleverna kan med
gemensamma tider enklare samlas i F-1gruppering och utvecklingsbehovet
kan stimuleras på olika sätt.
I föreslagen resurstilldelning ges samma förutsättningar för tid i
förskoleklass som för årskurs 1.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2013/0471

Lokalanpassning i idrottshall på Rolfstorps skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår servicenämnden besluta att
-

uppdra åt serviceförvaltningen att utföra akustikförbättringar i
idrottshallen på Rolfstorps skola och för detta anvisa ca 300 tkr ur
servicenämndens investeringskonto 32220.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Akustiken och efterklangstiden i idrottshallen har uppmätts ligga över det
rekommenderade gränsvärdet för stora idrottslokaler. Detta har påpekats av
verksamheten tidigare och är en fråga för det systematiska kvalitetsarbetet
för bättre arbetsmiljö. I dagsläget saknas ljudabsorbenter helt och
konstruktionen med plåttak ger långa efterklangstider. Åtgärderna för
akustikförbättringen beräknas kosta ca 290 tkr och föreslås belasta
serviceförvaltningens investeringskonto för fastighetsanpassningar.

Yttrande
Bedömningen är att åtgärderna bör prioriteras och kan genomföras
oberoende av annan planering för anpassningar som berör
omorganisationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Hans Stein, rektor
Marie Hederström, förvaltare

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 170

Lokalanpassning
i
förskoleverksamhet
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Dnr BUN 2013/0421

Vidhögeskolan

för

tillfällig

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå servicenämnden;
- Uppdra åt serviceförvaltningen att anpassa del i Vidhögeskolan för
en tillfällig förskoleavdelning och för åtgärderna reservera 500 tkr ur
servicenämndens investeringskonto 32220.
- Uppdra åt serviceförvaltningen att avetablera ventilationsanläggning
enligt avtal.
- Uppdra åt serviceförvaltningen att återkomma med en beräknad
tidplan kostnad för samtliga åtgärder.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I Veddige har en grupp dagbarnvårdare bedrivit pedagogisk omsorg sedan
1997 i en lägenhet istället för som tidigare i dagbarnvårdarnas egna hem.
Verksamheten omfattar idag 17 barn och 3 personal. Efter det att Miljö- och
hälsa gjort en inspektion 2013 konstateras ett antal anmärkningar på lokalen.
Dessa bedöms som så allvarliga att ansvarig för verksamheten tilldöms vite
om de inte åtgärdas före. 2013-12-31. Anmärkningarna gäller bl.a. att
personaltoalett saknas, tillagning av mat är inte godkänd i lokalen samt att
ventilationen inte är dimensionerad för antalet personer som vistas i
lokalerna.
Barn- och utbildningsförvaltningen har ingått ett avtal med fastighetsägaren
från 2002-12-17 för fastigheten Vabränna 1:43; om upplåtelse av en
ventilationsanläggning så länge lägenheten används för verksamheten.
Barn- och utbildningsförvaltningen förbinder sig enligt avtalet att återställa
lägenheten i samma skick som vid installationen.
Förvaltningen föreslår att verksamheten ändras från pedagogisk omsorg till
förskola och flyttar till en del i Vidhögeskolan. De föreslagna lokalerna
används idag för verksamhet för fritidshem. Fritidhemmet kommer att
tillfälligt inrymmas i annan del av Vidhögeskolans lokaler. Bedömningen är
att anpassningar krävs för förskolan såsom skötbord i toalettrum,
inventarieinköp och ombyggnad för två grupprum som ersätter skolans
lokalbehov. Enligt bygglovskravet kan eventuellt nya krav på
brandcellsgränser uppstå. Denna fråga är under utredning på
serviceförvaltningen. Utomhus krävs mindre anpassningar såsom förråd för
vagnar och cyklar och del av skolgården inhägnas för de mindre barnen.
Placeringen av förskoleverksamheten i skolans lokaler betraktas som en
tillfällig lösning till dess att en ny förskola uppförs i Veddige.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Yttrande
Förvaltningen bedömer att en evakuering av verksamheten till andra lokaler
är nödvändig eftersom det inte går att åtgärda samtliga brister i nuvarande
lokaler för pedagogisk omsorg. Alternativet att erbjuda annan placering för
barnen i andra förskolor i Veddige är inte möjligt då platser saknas och ca
14 barn står i kö för placering. Ärendet bedöms ha hög prioritet då ansvarig
för verksamhet ska enligt föreläggandet ha åtgärdat bristerna och rapporterat
detta till Miljö-och hälsa senast 2014-01-01.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kristina Gustafsson, förskolechef Vidhöge förskola
Eva Berglund, rektor Vidhögeskolan
Sven Göran Dahlberg, serviceförvaltningen
Anders Ljungblom, serviceförvaltningen
Ellinor Eliasson, Miljö- och hälsoskyddskontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 171
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Dnr BUN 2013/0052

Uppsägning av musikpaviljong VFAB 99-06 på Peder
Skrivares skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

säga upp hyresavtalet med Serviceförvaltningen för paviljong VFAB
99-06 (musikpaviljongen) på Peder Skrivare skola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Paviljongen används idag för viss undervisning i musik. Genom pågående
utredning om gymnasieskolans nuvarande och framtida lokalbehov har det
framkommit att lokalen inte behövs för ändamålet längre. Undervisningen
kan istället bedrivas i andra lokaler.

Yttrande
Förvaltningen bedömer att gymnasieskolan inte kommer att ha något
framtida behov av paviljongen och att den därför bör sägas upp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Gymnasiechef Marie Sandell-Molander

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 172
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Dnr BUN 2013/0476

Riktlinjer för mottagande av nyanlända och enhet för
nyanlända och modersmål i Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

enhet för nyanlända och modersmål inrättas 2014-02-01
föreslagna riktlinjer för mottagande av nyanlända godkänns
tidigare fattat beslut 2013-09-02 (Dnr BUN 2013/0307) om att
förlägga introduktionsutbildning för nyanlända elever på Hagaskolan
upphävs.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
För att öka likvärdigheten och säkerställa kvaliteten i utbildningen av
flerspråkiga elever i allmänhet och nyanlända i synnerhet behövs en översyn
av hur barn- och utbildningsförvaltningen tar emot nyanlända barn och
ungdomar. Det behövs en tydlig organisation och ansvarfördelning där
modersmålslärare,
specialpedagoger
och
studiehandledare
är
nyckelpersoner. Ett ökat mottagande av asylsökande under våren 2013
föranledde Barn- och utbildningsnämnden att besluta om
introduktionsutbildning, förlagd till Hagaskolan för nyanlända eleverasylsökande, flyktingar och papperslösa. Barn- och utbildningsförvaltningen
har under hösten sett ett ökat antal nyanlända. Skolinspektionen framförde i
sin inspektionsrapport november 2013 att Varbergs Kommun behöver
utveckla arbetet med nyanlända och Skolverket har också blivit tydligare i
sin rekommendation och hantering. Med bakgrund av detta har Barn- och
utbildningsförvaltningen utarbetat ett förslag på hur mottagande av
nyanlända kan förbättras. Förslaget stödjer Skolverkets rekommendationer
och de åtgärder som Skolinspektionen vill se samt möjliggör ett ökat
mottagandet, vilket regering och länsstyrelse efterfrågar.
Intentionen är också att tillsammans med socialförvaltningen utveckla stöd
och samordning där förslag till bildandet av enhet för nyanlända kan bli ett
nav.

Yttrande
Förvaltningen har utarbetat ovanstående förslag i samarbete med berörda
rektorer och förskolechefer. Det finns i verksamheten ett behov av att ha en
samordnande funktion för stöd i arbetet med att på bästa möjliga sätt ta emot
och ta om hand nyanlända barn och elever. Detta behov förväntas även öka.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 173
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Dnr BUN 2013/0135

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 19-20 september 2013
gällande Mariedalsskolan F-3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ”Svar på Skolinspektionens tillsyn
gällande Mariedalsskolan F-3 - Dnr 43-2012:5306” som svar på
Skolinspektionens tillsyn den 19-20 september 2013 gällande
Mariedalsskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Mariedalsskolan F-3 besöktes av Skolinspektionen mellan den 19-20
september 2013.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom och antar rektors svar på Skolinspektionens
tillsyn för Mariedalsskolan F-3.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Rektor, Annika Aspeblad

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 174
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Dnr BUN 2013/0449

Svar på Skolinspektionens tillsyn av förskolan i Varbergs
kommun 10-13 juni och 17 september 2013.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ”Svar på Skolinspektionens beslut
gällande förskolan i Varbergs kommun Dnr 43–2013:5306” som
svar på Skolinspektionens tillsyn den 10-13 juni och 17 september
2013 gällande förskolan i Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomför tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Förskolan besöktes av Skolinspektionen den 10-13 juni och
den 17 september 2013.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom och antar chefen för förskoleverksamhetens
svar på Skolinspektionens tillsyn av förskolan i Varbergs kommun.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 175
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Dnr BUN 2013/0538

Remissvar - Inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
-

till kommunstyrelsen översända barn- och utbildningsförvaltningens
yttrande som sitt eget.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 12 november 2013 att skicka ut
förslag till inriktningar för hållbarhetsarbetet i Varberg på remiss.
Inriktningarna är första steget i processen att ta fram nya hållbarhetsmål som
ska börja gälla 2015. Inriktningarna formulerar Varbergs kommuns
ambition och vilja att visa vägen i hållbarhetsarbetet, att vara ett föredöme
och inspirera andra till att bidra till den nödvändiga omställningen. När
inriktningarna är beslutade av kommunfullmäktige ska dessa brytas ner till
konkreta målsättningar.

Yttrande
Barn och utbildningsförvaltningen har tagit del av inriktningarna för
hållbarhetsarbetet i Varbergs kommun. Vi anser att de utgör en bra grund i
processen att ta fram nya hållbarhetsmål. Flera av de exempel på
arbetsområden som inriktningarna pekar på är områden som barn och
utbildningsförvaltningen prioriterar och vill fortsätta utveckla.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2013/0333

Synpunkter från
Riktlinjer
för
omhändertagande

Barn- och utbildningsnämnden på
POSOM,
psykiskt
och
socialt

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

bifalla riktlinjer för POSOM.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Kommunstyrelsen fattade 1999-06-15 beslut om att en POSOM-grupp
skulle inrättas efter initiering av socialnämnden. Inom socialförvaltningen
finns kunskap om psykiska reaktioner, omhändertagande och emotionell
första hjälp. Det åligger socialförvaltningen att ta hand om människor i kris i
vardagen och utifrån ansvarsprincipen har de även huvudansvaret att ta hand
om människor vid en övergripande särskild händelse i kommunen. Sedan
årsskiftet
2013,
och
bildandet
av
räddningstjänstförbundet
Räddningstjänsten Väst, stödjer dock Räddningstjänsten Väst kommunen
med samordning av POSOM-verksamheten.
Dessa riktlinjer är upprättade av Räddningstjänsten Väst och ersätter
tidigare riktlinjer antagna av socialnämnden (SN § 112, antagen 22 april
2009). Riktlinjerna har remitterats berörda kommunala förvaltningar,
Polismyndigheten och Svenska kyrkan.
Kommunstyrelsen ansvarar för att dessa riktlinjer vid behov revideras.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att riktlinjerna säkerställer en
ändamålshantering utifrån POSOM:s uppdrag och föreslår barn- och
utbildningsnämnden att bifalla dem.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Räddningstjänsten Väst, säkerhetsutvecklare
Matilda Gustavsson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 177

Sammanträdesprotokoll
2013-12-16

19

Dnr BUN 2013/0425

Yttrande över samrådshandling till
Vindragaren 5 och 22, Varbergs kommun

detaljplan

för

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
-

det är angeläget att i planarbetet beakta infrastrukturen i området så
att den kommer att omfatta säkra gator, gång- och cykelvägar och
övergångar för de elever som ska ta sig till och från skola och
aktiviteter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Fastigheterna Vindragaren 5 och 22 ligger belägna i centrala Varberg. Det
ena huset placeras mot Bryggaregatan och föreslås i fyra våningar varav den
fjärde våningen ska vara indragen från fasadlivet. Inne på gården föreslås en
byggnad i totalt sex våningar, inklusive en källarvåning, som möter den
högre bebyggelsen inom Vindragaren 16. Infarten till planområdet sker via
Almebergsgatan och parkering för de boende sker i parkeringsgarage under
byggnaden. Syftet med detaljplanen är att genom förtätning uppföra två
stycken flerbostadshus med totalt 19-20 lägenheter och på så sätt tillskapa
fler bostäder centralt i Varberg.

Yttrande
Skolupptagningsområdet tillhör Hagaskolan och ingen platsbrist beräknas
uppstå.
Viss platsbrist kan komma att uppstå inom förskoleverksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2013/0426

Yttrande över detaljplan för bostäder norr om Pilgatan,
etapp 2,del av Göingegården 1:13 m fl
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
-

-

det är angeläget att i planarbetet beakta infrastrukturen i området så
att den kommer att omfatta säkra gator, gång- och cykelvägar och
övergångar för de elever som ska ta sig till och från skola och
aktiviteter
det är också viktigt att förvaltningens övervägande beaktas vad
beträffar åtkomsten till lekplats och grönområden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av blandad bostadsbebyggelse
på Göingegården, ytorna i strax väster om Trönninge samhälle, i linje med
planerad utbyggnadsriktning för Varbergs stad enligt översiktsplanen.
Bostadsbebyggelsen är placerad på de öppna en till två våningar i form av
villor, par- och radhus och föreslagna flerbostadshus i upp till 6 våningar
med förankring i skogsbrynet och höjdryggen i nordost.
Denna planläggning, etapp 2, angränsar till tidigare etapp 1 av
Göingegården som innehåller tomter för två förskolor.
På längre sikt kommer Trönninge med Göingegården sammanlänkas med
Varbergs tätort och utvecklas med service (centrum) och skolor.
Inom utvecklingen av hela området planeras grönstråk samt gång- och
cykelstråk upp till befintligt naturområde i norr
Yttrande
Anvisad skola för planområdet är Lindbergs skola. Elever i åk f-6 boendes i
området kommer bli berättigade skolskjuts till Lindbergs skola. Elever i åk
7-9 anvisas till GC-bana mellan Trönninge och Lindberg när den är klar.
GC-banan beräknas bli klar 2015. Under tiden GC-bana byggs blir även åk
7-9 berättigade till skolskjuts.
Förvaltningen vill att hänsyn tas i planen för att tillgodose behovet för
barnen på förskolan att på ett säkert och smidigt sätt ska kunna ta sig till
lekplats. Det underlättar och stimulerar till utevistelse för verksamheten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Dnr BUN 2013/0432

Yttrande över detaljplan för bostäder norr om Cafévägen,
Kärradal.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
-

det är angeläget att i planarbetet beakta infrastrukturen i området så
att den kommer att omfatta säkra gator, gång- och cykelvägar och
övergångar för de elever som ska ta sig till och från busshållplats.
Bussangöring för skolskjuts ska placeras på ett säkert sätt i området.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Detaljplaneområdet ligger norr om Cafévägen i Kärradal ca 9 km norr om Varberg.
Område tär ca 25 000 kvm stort och består av 16 privatägda fastigheter. Tomterna i
den västra delen består av friliggande småhus varav fyra är obebyggda. I den östra
delen ligger två flerbostadshus.
Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för fastigheterna i den västra delen av
området
från 80 respektive 80+20 kvm till 120 kvm byggnadsarea, samt att anpassa
planbestämmelserna till befintliga flerbostadshus.

Yttrande
Anvisad skola är Bläshammars skola och den är idag fulltecknad. Den
närmst belägna förskolan är Skeppets förskola i Tångaberg och platsbrist
kan uppstå där.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr BUN 2013/0446

Yttrande över detaljplan för Torpa-Kärra 9:1
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
-

detaljplanen kommer inte att påverka våra verksamheter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Upprättande av detaljplan för tillkommande bostadsfastighet/
bostadsfastigheter inom fastigheten Torpa-Kärra 9:1. Området är idag
planlagt som naturmark vilket innebär att det är allmänplatsmark. Vid
upprättandet av ny detaljplan skall den allmänna passagen som finns mellan
Salavägen och Utsiktsvägen säkerställas genom att detta område även i
fortsättningen skall vara planlagt som naturmark, med tillfart för kommande
bostadsfastighet/bostadsfastigheter.

Yttrande
Förvaltningens bedömning är att detaljplanen inte kommer att påverka våra
verksamheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2013/0508

Yttrande över detaljplan Rolfstorp 20:41 Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig enligt följande:
-

Det är angeläget att i planarbetet beakta infrastrukturen i området så
att den kommer att omfatta säkra gator, gång- och cykelvägar och
övergångar för de elever som ska ta sig till och från skola och
aktiviteter.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Beskrivning av ärendet
Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i två våningar på
fastigheten. Enligt markanvisningsavtalet ska 10-12 lägenheter uppföras och
upplåtas som hyresrätter.

Yttrande
Skolupptagningsområde för planområdet är Rolfstorpskola. Från och med läsåret
2014/2015 kommer Rolfstorp skola att vara en F-3 och 7-9 skola. Elever som bor i
Rolfstorp skolas upptagningsområde kommer att gå i förskoleklass, årskurs 1-3
samt årskurs 7-9 i Rolfstorp skola. Eleverna kommer däremellan att gå i årskurs 46 på Göthrik skola.
Fritidshem kommer att finnas på Rolfstorp skola. Elever som bor i Rolfstorp skolas
upptagningsområde kommer att erbjudas plats i fritidshem på Rolfstorp skola även
när de går på Göthrik skola. Bedömningen är att det inte kommer att uppstå
platsbrist i skola eller förskola.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2013/0478

Remissyttrande gällande promemoria Vissa skollagsfrågor
del 1
Beslut
Barn och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
-

till
utbildningsdepartementet
översända
utbildningsförvaltningens yttrande som sitt eget

barn

och

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats
från och med 1 juli 2011. Lagen är mycket omfattande och under den tid
den hittills tillämpats har det uppmärksammats ett behov av att se över ett
antal frågor i lagen.
Detta ärende gäller del 1 och denna avser förtydligande gällande
resursfördelning, skolans kompensatoriska uppdrag avseende elever med
funktionsnedsättning och gällande betygsättning i ämnen som inte har
avslutats lärare och förskollärare.
Förändringarna gäller även ett undantag från krav på legitimation och
behörighet för förskollärare på fritidshem respektive förskolor med
waldorfpedagogisk inriktning, möjlighet att införa färdighetsprov i musik
från och med förskoleklassen, lättande på regler gällande
modersmålsundervisning för barn som tillhör någon av de nationella
minoriteterna samt justering av vissa bestämmelser om interkommunal
ersättning.
Yttrande
Barn och utbildningsförvaltningen har läst de föreslagna förändringarna i
skollagen och ställer sig bakom dem. De innebär förtydliganden och mindre
justeringar av lagen. Dock ser vi potentiella svårigheter gällande ett
införande av färdighetsprov i musik. Här uppges att införande av dessa
regler ska få innebära att elevers rätt till placering vid en skolenhet nära
hemmet åsidosätts. Vi anser att barn, om de önskar, ska få möjlighet att gå i
den skola som ligger närmast hemmet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2013/0457

Personuppgiftsbiträdesavtal Office 365
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna personuppgiftsbiträdesavtal (Amendment B116 och
M100) i avtal 77E60680 som personuppgiftsbiträdesavtal för barnoch utbildningsnämnden.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Varbergs kommun har tecknat ett avtal med Microsoft om Office 365.
Office 365 är en så kallad molntjänst. Molntjänst innebär att exempelvis
processorkraft, lagring och funktioner tillhandahålls av leverantör som
tjänster över Internet.
Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå respektive nämnd att godkänna
personuppgiftsbiträdesavtal (Amendment B116 och M100) i avtal
77E60680 som personuppgiftsbiträdesavtal.

Yttrande
Då det redan finns ett personuppgiftsbiträdesavtal tecknat med Microsoft för
hela kommunen är en lösning att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
ansluta sig till befintligt avtal.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet, Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2013/0602

En utbildning för framtidens arbetsmarknad - ökat
samarbete mellan skola och näringsliv
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna barn- och utbildningsförvaltningens inriktningsdokument
för en ny arbetslivsorientering - ”En utbildning för framtidens
arbetsmarknad”.

En möjlighet till arbetslivsorientering erbjuds genom att eleverna i de senare
åren får möjlighet att under en tid delta i arbetsdagar utifrån arbetsplatsens
möjlighet att uppfylla arbetsmiljöverkets regler.

Reservation
Jeanette Qvist, Ing-Marie Berggren, Peter Stoltz, Sara Ekblom
Björn Johansson (samtliga S) och Lars-Åke Erlandsson (V) reserverar sig
mot beslutet enligt bifogad skriftlig reservation (bilaga B).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Jeanette Qvist (S) yrkar på följande tillägg:
”Vi vill erbjuda prao i grundskolans äldre åldersklasser (7-9), och att detta
arbetas in i inriktningsdokumentet för en ny arbetslivsorientering – ’En
utbildning för framtidens arbetsmarknad’”.
Micael Åkesson (M) yrkar på följande tillägg:
”En möjlighet till arbetslivsorientering erbjuds genom att eleverna i de
senare åren får möjlighet att under en tid delta i arbetsdagar utifrån
arbetsplatsens möjlighet att uppfylla arbetsmiljöverkets regler.”
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att godkänna inriktningsdokumentet
enligt förvaltningens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och Jeanette
Qvists (S) tilläggsyrkande och finner sitt eget yrkande antaget.

Justerandes sign
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Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
ordning:
Ja-röst för bifall Micael Åkessons (M) tilläggsyrkande.
Nej-röst för bifall till Jeanette Qvists (S) tilläggsyrkande.
Med 7 ja-röster och 6 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att
bifalla Micael Åkessons (M) tilläggsyrkande.

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Micael Åkesson (M)

X

Peter Sjöholm (M)

X

Margit Kastberg (M)

X

Nevrie B Suleyman (M)

X

Reine Antonér (M)

X

Eva Pehrsson-Karlsson (C)

X

Barbro Gunnarsson (M)

X

Nej

Jeanette Qvist (S)

X

Peter Stoltz (S)

X

Ing-Marie Berggren (S)

X

Sara Ekblom (S)

X

Björn Johansson (S)

X

Lars-Åke Erlandsson (V)

X

Summa

7

Avstår
från
att
rösta

6

Ärendet
Det är svårt för skolor att genomföra traditionell PRAO-verksamhet, då ett
mycket stort ansvar gällande främst säkerhet på aktuell praktikplats läggs på
rektor/lärare. Varberg har därför tidigare försökt att hitta andra former för
arbetslivsintroduktion t.ex. arbetslivsveckor med företagsbesök, besök av
företagsrepresentanter, riktade insatser i samhället, en del skolor gör besök
på företag och så vidare.
I juni 2012 fattade barn och utbildningsnämnden ett beslut om att en ny
arbetslivsorientering ska utvecklas, samarbetet mellan skola och näringsliv
ska förbättras samt tydliggöras, antalet elever som är aktiva i UF (Ung
Företagsamhet) ska öka samt Svenskt Näringslivs ranking av företagens
Justerandes sign
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inställning till skolan ska stiga. Med utgångspunkt i detta beslut har
skola/näringslivsutvecklarna beskrivit hur grund- och gymnasieskolan kan
arbeta med entreprenöriellt lärande, entreprenörskap och skolanäringslivsarbete för att nå uppsatta mål.
Skola/näringslivsutvecklarna föreslår:
-

-

-

Skapande av lokalt entreprenöriellt nav där flera aktörer är
knutna för att skapa en helhet och möjliggöra olika
aktiviteter
Tätare samarbete mellan kommunens olika förvaltningar
och aktörer inom entreprenörskap
Förankring av arbetslivsorienteringen på grundskolan i
dialog för att samskapa och planera en gemensam
verksamhet
Fortsatt utveckling av samarbete gällande Ung
Företagsamhet
Kunskapsmöten
mellan
skola
och
företag/företagare/yrkesföreträdare
Karriärvägledning
Nätverksgrupper och nätverksträffar för samverkan
Lokala styrgrupper, olika konstellationer som samverkar
via entreprenöriellt nav
Mässa Vision Varberg 2025
Lokal Ambassadörsvecka

Yttrande
Det framtagna dokumentet En utbildning för framtidens arbetsmarknad
beskriver hur ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv kan utvecklas
och vilka behov som behöver mötas för att nå uppsatta mål. Dokumentet
utgör en inriktning och beskriver förutsättningar för det övergripande
arbetssättet. Efter dialog med andra förvaltningar och andra aktörer
kommer dokumentet att kompletteras med en konkret handlingsplan för
genomförande. Grund- och gymnasieskolornas rektorer har sedan tidigare
uttryckt önskemål om att skapa någon form av kontaktyta liknande ett nav
där olika komptenser finns att tillgå som stöd. Möjligheten att i dialog med
andra aktörer hitta lösningar som fungerar för samtliga inblandade ses som
mycket positivt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2013/0472

Skolorganisation för ny skola i Trönninge, Bläshammar skola
samt Lindbergs skola från läsåret 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

återremittera skolorganisationen för Trönninge, Bläshammar och
Lindberg för att ytterligare belysa konsekvenserna för olika
alternativ.

Reservation
Jeanette Qvist, Ing-Marie Berggren, Peter Stoltz, Sara Ekblom
och Björn Johansson (samtliga S) reserverar sig mot beslutet enligt bifogad
skriftlig reservation (bilaga C).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Yrkanden
Margit Kastberg (M) yrkar att återremittera skolorganisationen för
Trönninge, Bläshammar och Lindberg för att ytterligare belysa
konsekvenserna för olika alternativ.
Jeanette Qvist (S) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Margit Kastbergs (M) yrkande om
återremiss och finner att barn- och utbildningsnämnden antar det.
Ärendet
Bakgrund

Barn- och utbildningsnämnden gav förvaltningen i uppdrag 2013-01-21
BUN § 3 Dnr 2012/0403 i beslutet om förändrad skolorganisation för
Bläshammar och Lindberg;
-

Justerandes sign

Att se över och återkomma till Barn- och utbildningsnämnden hur
den framtida skolorganisationen ska se ut avseende att yngre elever
kommer gå på Bläshammar skola när ny skola i Trönninge är klar,
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samt hur skolorganisationen och upptagningsområde ska se ut
avseende Lindbergs skola och nya skolan i Trönninge.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i samma ärende, 2013-01-21 BUN
§ 3 Dnr 2012/0403 följande;
-

Läsåret 2016/2017 eller när ny skola i Trönninge står klar flyttas
nyckelkoderna 130401 (Göingegården), 010301 och 010302
(Lugnet) samt 130400 och 010303 (Barnabro) från
Bockstensskolans,
Furubergsskolans
och
Håstensskolans
upptagningsområde till upptagningsområdet för den nya skolan i
Trönninge.

I Översiktsplanen för Trönninge förväntas en kraftig utbyggnad och kan
innehålla ca 1000 bostäder. Inom hela upptagningsområdet pågår ytterligare
flera planområden om ca 700-800 villor.
2013 års prognos för elevutvecklingen i hela upptagningsområdet beräknas
bli ca 1300 elever inför läsåret 2016/2017, då den nya skolan beräknas stå
klar. Enligt framräkningen* av prognosen till läsåret 2023/2024 beräknas
elevutvecklingen bli 1441. Lokalkapaciteten i hela upptagningsområdet
beräknas bli 1550 platser om skolan i Trönninge byggs för 800 elever.
Läsåret 2016/2017 beräknas Bläshammar skola med föreslagen organisation
ha 294 elever och med en kapacitet för 300 utan paviljonger. Lindbergs
skola med föreslagen organisation beräknas få 326 elever, med en kapacitet
för 450 st. Den nya skolan i Trönninge beräknas starta med ca 674 elever.
Förvaltningen föreslår att nyckelkoden 140400 Torpa, genom sitt läge öster
om motorvägen, flyttas till Lindbergs skola för att avlasta trycket mot
Bläshammar skola.
*I framräkningen beräknar man att planeringskontorets prognos (som längst
2017/2018) för elevutvecklingen, fortsätter på samma sätt.

Yttrande
Lindbergs skola kommer enligt beräkningarna att ha utrymme för ytterligare
ca 100 – 125 elever. Dessa platser kan finnas som buffert beroende på
utvecklingen av planer i området. Skolan kan alternativt planeras för att få
flexibla lokaler för skola/förskola.
För att kunna möta ytterligare elevökning är framtida ändringar av
upptagningsområden eller förändrad skolorganisation inte utesluten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Birgitta Therén, rektor Bläshammar skola
Stigert Pettersson, rektor Lindbergs skola
Mikael Sili, rektor Håstensskolan (rektor för ny skola i Trönninge)
Elisabeth Thelne, rektor Påskbergsskolan (rektor för ny skola i Trönninge)

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 186

Sammanträdesprotokoll
2013-12-16

32

Dnr BUN 2012/0309

Utvärdering av Familjens Hus Träffpunkten
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna bifogad utvärdering för Familjens Hus Träffpunkten i
Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 27 augusti 2012, dnr BUN
2012/0309, att godkänna föreliggande avtal mellan socialförvaltningen,
barn- och utbildningsförvaltningen och region Halland samt att barn- och
utbildningsnämnden vill ha en utvärdering innan förlängning av avtalet
2013-06-30.
Avtalet som avses är samverkansavtal Familjens Hus
Träffpunkten. Detta avtal förlängs med ett år i taget om inte parterna
skriftligen säger upp avtalet.
Utvärdering av familjecentralens verksamhet visar att det samarbete som
sker är väl fungerande och bidrar i hög grad till att verksamheten har god
kvalitet.

Yttrande
Familjens Hus Träffpunkten som är en öppen förskola/familjecentral fyller
en viktig funktion som mötesplats för barnfamiljer. Genom samverkan
mellan socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och region
Halland erbjuds till barnfamiljer stöd med syfte att vara hälsofrämjande,
stödjande, generella och tidigt förebyggande.
I nära samarbete med de vuxna besökarna ges barnen möjlighet att delta i
pedagogisk gruppverksamhet samtidigt som de vuxna besökarna ges
möjlighet till kontakt och gemenskap. Familjecentralens verksamhet bedrivs
med medverkan av socialtjänsten genom socionom som finns på plats 6
timmar i veckan. BVC förlägger föräldrautbildningar på Familjens Hus och
BVC sköterskor deltar om de har möjlighet i den öppna verksamheten 3
timmar per vecka. Det samarbete som sker är väl fungerande och bidrar i
hög grad till att verksamheten har god kvalitet.
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För föräldrar som är nya i Sverige eller är nyinflyttade i kommunen fungerar
öppnaförskolan/familjecentralen som en inkörsport i samhället. I genomförd
enkätundersökning uppger ett flertal av föräldrarna att de knutit nya
kontakter på öppna förskolan.
Verksamheten är uppskattad och har höga besökssiffror. I
enkätundersökningen lyfts personalens bemötande fram och att det är en
trivsam miljö att komma till.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Marie Berg, socialförvaltningen
Per Starke, Region Halland
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Dnr BUN 2013/0537

Informationsärende: En-till-en, utvärdering efter år 2
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
Förvaltningen återkommer med ytterligare återrapportering i ärendet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Efter två år med En-till-en är projektet väl etablerat i klassrummen. Elever
och lärare har tagit till sig möjligheterna att förändra lärandet och arbetet
med att hitta former för det digitala lärandet fortgår. Förvaltningen har
genomfört enkätundersökningar bland både elever och lärare och båda
grupperna visar på positiva resultat.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2013/0253

Informationsärende: Uppföljning av förskola, pedagogisk
omsorg och fritidshem hösten 2013
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna uppföljningen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Höstens mätning av antalet inskrivna barn, omsorgtimmar och personal den
15 oktober 2013 redovisas härmed. Mätningen avser 55 kommunala
förskolor, 20 fritidshem, 5 grupper med pedagogisk omsorg samt 14
fristående förskolor, varav 3 även har fritidshem.
Kösituationen inför våren 2014
Plats kommer att kunna erbjudas till samtliga barn vars föräldrar ansökt om
placering under våren 2014.
Tranans förskola kommer att starta i januari 2014 för 30 barn. Dessa barn
har en tillfällig placering på förskolan under våren 2014 och står kvar i kön
till sina tidigare val inför augusti 2014. Nyhemsgatans förskola kan startas
upp om behov av ytterligare tillfälliga platser finns under våren.
Lediga platser finns att erbjuda i Buaområdet, Väröområdet samt i
Tvååkersområdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Administrativ handläggare förskola
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Dnr BUN 2013/0615

Informationsärende: Lokalbehov för verksamhet tidigare på
Kardanen
Beslut
Förvaltningen återkommer med ytterligare information till nämnden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Lokalen Kardanen, som finns i industriområdet vid Brandstationen, har
tidigare använts för elever på Introduktionsprogrammet som behövt en
praktisk verksamhet utöver studier i grundskoleämnen. De har där haft
tillgång till sågmaskiner och andra verktyg för att bland annat bygga
utemöbler till t.ex. rastplatser och offentlig miljö. Två handledare har varit
verksamma i lokalerna och verksamheten har omfattat totalt ca 40 elever
under
ett
läsår.
Av besparingsskäl sades lokalavtalet upp inför läsåret 2013/2014 och skulle
istället ha ersatts av ett samarbete med socialförvaltningen där barn och
utbildningsförvaltningen skulle hyra in sig samtidigt som de skulle kunna
använda lokalen till andra behov. Socialförvaltningen ändrade sina planer
och beslöt istället att göra om i dessa lokaler och våra elever kunde inte vara
där. Under hösten har det gjorts försök att hitta annan lösning på PSområdet för liknande verksamhet, men det har inte kunnat lösas.
Därför finns det ett behov av att hitta nya lösningar för denna verksamhet.
Kommunens lokalgrupp kommer att träffas under vecka 49, och har fått
frågan om att se om det finns andra lokaler som skulle kunna nyttjas. De
behov som finns för verksamheten är:
•
•
•
•
•

Verkstadslokal på ca 100-150m2 med möjlighet till förrådsutrymme,
Lokalen bör vara utrustad med tryckluft och en stor garageport.
Samlingsrum (fika-, samtal- genomgångsrum) om ca 50m2
Kontor för två handledare om ca 10m2
Omklädningsrum för elever (pojkar/flickor)
Utöver detta skulle de maskiner som vi tidigare använt kunna flyttas
till nya lokaler

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Gymnasiechef, Mari Sandell Molander
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Dnr BUN 2013/0020

Informationsärende: Val av ny lokal skolstyrelse på
Ankarskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna informationen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
På Ankarskolan har det tidigare funnits en lokal styrelse och inför läsåret
2013- 2014 har nya namn föreslagits och valts. Den nya styrelsen skall
anmälas till barn- och utbildningsnämnden tillsammans med
kontaktuppgifter för ledarmötena enligt normalarbetsordningen för lokala
styrelser, BUN 2012/0009-12, § 5 punkt 10.
I stadgarna § 8 står även att styrelsen skall upprätta en sammanträdesplan.
Förteckning över ny styrelse samt sammansträdesplan bifogas ärendet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Lokal skolstyrelse Ankarskolan
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Dnr BUN 2013/0173

Svar på Skolinspektionens tillsyn den 2013-06-05 samt 201309-03 gällande Påskbergsskolan åk 6-9 Dnr 43-2012:5306
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ”Svar på Skolinspektionens tillsyn den
2013-06-05 samt 2013-09-03 gällande Påskbergsskolan åk 6-9, dnr
43-2012:5306” som svar på Skolinspektionens tillsyn den 5 juni
samt 3 september 2013 gällande Påskbergsskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen genomförde tillsyn i Varbergs kommun under våren och
hösten 2013. Vid tillsyn besöker Skolinspektionen samtliga skolenheter i
kommunen.
Påskbergsskolan besöktes av Skolinspektionen den 5 juni och 3 september
2013.

Yttrande
Förvaltningen ställer sig bakom och antar rektors svar på Skolinspektionens
tillsyn över Påskbergsskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Dnr BUN 2013/0052

Uppsägning
av
gymnasieskolans
villkorsförändring av lokalytor

lokaler

för

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden besluta
-

att säga upp gymnasieskolans hyresavtal gällande fastigheterna
Rosenfred, Hus 11 och Bolmen.

-

att föreslå villkorsförändring av gymnasieskolans lokalytor inför ett
förnyat hyresavtal gällande fastigheterna Rosenfred, Hus 11 och
Bolmen.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förvaltningschefen har gett ett uppdrag om en översyn av gymnasieskolans
lokalkostnader utifrån Barn- och nämndens strategi avseende lokaler.
Komplettera översynen med en efterföljande förstudie för att sänka lokaloch programkostnader. En arbetsgrupp med representanter bestående av
förvaltningschef, gymnasiechef och tjänstemän från Buf, service och
planeringskontoret har tagit fram följande effektmål för uppdraget;
-

Lokalytorna och lokalkostnad per elev ska minska utifrån behov och
elevminskning.
Externt inhyrda lokaler ska avvecklas.
Centrera lokaliseringen för program på PS område.
Öka nyttjandegraden i befintliga lokaler.

I efterföljande förstudie kommer förslag tas fram för åtgärder,
lokalförändringar och konsekvenser för de olika program som berörs av
villkorsförändringarna.

Yttrande
Med anledning av översynen av gymnasieskolans lokalkostnader i
förhållande till det minskade elevantalet bedömer gymnasiechefen och
förvaltningen att gymnasieskolans lokaler kan effektiviseras och
omdisponeras. Detta medför minskade lokal- och programkostnader.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Gymnasiechef Marie Sandell-Molander
Sven-Göran Dahlberg, serviceförvaltningen
Mia Svedjeblad, planeringskontoret
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Göthrik skola BUN 2013/0626-1
Anmälan om kränkande behandling Prästakullens förskola BUN 2013/06231
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2013/0619-1
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2013/0620-1
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2013/0624-1
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2013/0621-1
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2013/0566-1
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2013/0565-1
Anmälan om kränkande behandling Påskbergsskolan BUN 2013/0556-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0609-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0536-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0434-3
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2013/0625-1
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2013/0580-1
Anmälan om kränkande behandling Bläshammar skola BUN 2013/0535-1
Anmälan om kränkande behandling Väröbackaskolan BUN 2013/0501-1
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Dnr

Delegeringsbeslut - Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2013/0338-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2013/0335-3 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegeringsbeslut BUN 2013/0321-4 Beslut om tilläggsbelopp, Agneta
Svenberg
Delegationsbeslut BUN 2013/0065-78 Beslut om skolskjuts av annan
särskild omständighet, Håkan Olsson
Delegationsbeslut BUN 2013/0343-5 Avslagsbeslut gällande placering vid
skolenhet, Anette Ambrén
Delegationsbeslut BUN 2013/0422-5 Omprövning av beslut den 18 oktober
2013 gällande utlämnande av handling
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-83 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-84 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-85 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-86 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-87 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-88 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-89 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-90 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2013-12-16

43

Delegationsbeslut BUN 2013/0034-91 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-92 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-93 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-94 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-95 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0034-96 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2013/0500-1, Anpassad studiegång enligt 3 kap.
skollagen, Jenny Eriksson
Delegationsbeslut BUN 2013/0059-20, Avgiftsbefriad fritids, Elisabeth
Thelne
Delegationsbeslut BUN 2013/0059-21, Avgiftsbefriad fritids, Elisabeth
Thelne

Protokoll Samverkan
131113
131120
131204
131211

Protokoll Lokal Styrelse
Konstituerande styrelsemöte med de lokala styrelserna för Sibbarps
förskola, skola och fritidshem 130911
Möte med lokal styrelserna för Sibbarps skola och förskola 2013-10-17

Kommunstyrelsen
Ks § 185 Begäran om uppsägning av hyresavtal av Sparbankshallen
Ks § 188 Granskning av barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrning
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Dnr

Tillkommande ärenden
Information om Rolfstorp skola och förskola samt Skällinge skola
Förvaltningschefen informerar om förstudieuppdrag angående Rolfstorp
skola och förskola samt Skällinge skola.
Tillagningsköket på PS stängs omgående för sanering och renovering
Tillagningsköket, Peder Skrivares skola i Varberg stängs akut för
renovering.
Information om eventuell nedläggning av Ginsten
Förvaltningschefen informerar om eventuell nedläggning av Ginsten som
Region Halland ansvarar för.
Information om pågående arbete med årsredovisning 2013.
Förvaltningschefen informerar om fortsatt process för årsredovisning 2013.
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Prot. utdrag:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 196

Sammanträdesprotokoll
2013-12-16

46

Dnr

Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschefen, rektor grundsärskola och rektor gymnasiesärskola
informerar om arbetssättet i särskolan med an anledning av
Skolinspektionens beslut att lägga vite på Varbergs kommun gällande
mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan.
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