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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
• Organisation Barn- och elevhälsan
• Besök hos kommunstyrelsen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2014/0242

Delårsrapport augusti
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna delårsrapport augusti 2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Nämnderna ska göra en helårsprognos och resultatsammanställning efter
andra tertialet 2014.
I bifogad delårsrapport efter andra tertialen 2014 redovisas och beskrivs
målområden, strategiska inriktningar, verksamhet, ekonomi, periodens
resultat och helårsutfall, investeringar och personal.
Barn- och utbildningsnämndens prognostiserade underskott för helår 2014
uppgår till -11,5 miljoner kronor samt -7,5 miljoner kronor efter användning
av resultatfond.
Yttrande
Enligt bilaga: BUN Delårsrapport augusti 2014.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bilagor
BUN Delårsrapport augusti 2014
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Dnr BUN 2014/0473

Kvalitetsindikatorer 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- anta kvalitetsindikatorer för Barn- och utbildningsnämndens mål i
nämndens budget för år 2015
- ytterligare en kvalitetsindikator skrivs in under ”BUN mål 3: Ökat
ansvar för hälsa”, enligt följande:
”Gruppstorleken i förskolan ska minska.”

Reservation
Jeanette Qvist, Peter Stoltz, Christer Andersson, Karl-Erik Bengtsson
(samtliga S) och Lars-Åke Erlandsson (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutet och till förmån för Jeanette Qvists (S) tilläggsyrkande (Bilaga A).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) yrkar att inarbeta ytterligare en kvalitetsindikator under
BUN mål 1 enligt följande:
Barngrupperna i förskolan ska genomsnittligt över året vara max 12
barn för de yngsta (1-3 år) och 15 barn för de äldre (3-6 år) på tre
heltidsanställda.
Micael Åkesson (M) yrkar att ytterligare en kvalitetsindikator skrivs in
under BUN mål 3: Ökat ansvar för hälsa, enligt följande:
Gruppstorleken i förskolan ska minska.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Qvists (S) tilläggsyrkande och
finner det avslaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner det
antaget.
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Ärendet

Utfall rapporteras i årsredovisningen för 2015.
BUN mål 1: Ökad kunskap och kreativitet
Utfall Föregående
Tre år
Indikator
2015
år
tillbaka
Andelen elever i
årskurs 3,6 och
9 som når målen
i ämnesproven
för matematik,
svenska och
engelska ska
öka mot 100
procent.
Andelen elever
som når målen i
slutbetyget för
idrott och hälsa
ska öka mot 100
procent
Andelen
behöriga till
gymnasieskolan
s yrkesprogram
ska öka mot 100
procent.*
Andelen
behöriga till
gymnasieskolan
högskoleförbere
dande program
ska öka mot 100
procent.*
Andel skolor
som har positiv
avvikelse i
SALSAmodellen
avseende
slutbetygets
meritvärde ska
öka
Justerandes sign
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Indikator

Utfall
2015

Föregående
år

Tre år
tillbaka

Andel elever
med minst
godkänt (E) i
NP i matematik
för kurs 1 och i
svenska för kurs
Svenska 1 på
gymnasieskolan
ska öka mot 100
procent
Andel av
nybörjarelever
på den
kommunala
gymnasieskolan
som fått
gymnasieexame
n inom fyra år
ska öka.*
Andelen barn
och elever som
känner trygghet
och trivsel i sin
lärandemiljö
(inkl.
fritidshem) ska i
den årliga
enkäten ska öka
jämfört med
föregående år.

Jämförelse
med riket

Källa

SCB

SCB

Ej möjlig

BUN mål 2: En utbildning för framtidens arbetsmarknad
Indikator
Utfall Föregående Tre år
Jämförels
2015
år
tillbaka
e med
riket
Andelen elever som
läser Ung
Företagsamhet
under sin
gymnasieutbildning
ska öka*
Justerandes sign

7

Utdragsbestyrkande
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Indikator

Utfall
2015

Föregående
år

Tre år
tillbaka

Andel elever som
fortsätter påbörjat
program år två
(gäller ej IM) ska
öka.
Andel elever på
studieförberedande
program som
uppnått
grundläggande
behörighet till
universitet och
högskola ska öka
mot 100 procent*
Andel elever som
etablerat sig på
arbetsmarknaden
två år efter
avslutad,
yrkesförberedande
gymnasieutbildning
ska öka.
Andel elever som
påbörjat studier vid
universitet eller
högskola inom tre
år efter avslutad,
studieförberedande
gymnasieutbildning
ska öka
Andel elever i
årskurs 1 och
årskurs 3 på
gymnasieskolan som
är nöjda med den
information och
vägledning de fått
inför framtida
utbildningsval ska
Justerandes sign
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e med
riket
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Källa

SCB

SCB

SKL

SKL

Ej möjlig
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Indikator

Utfall
2015

Föregående
år

Tre år
tillbaka

9

Jämförels
e med
riket

Källa

öka.

BUN mål 3: Ökat ansvar för hälsa och miljö
Indikator
Utfall Föregående
2015
år
Matsvinnet på skolorna
ska minska, både i
hantering och av
elever.*
Alla förskolor och
skolor ska ha egna mål
för miljö- och
hälsoarbetet på sin
enhet.
* Rapporteras till
årsredovisning 2015

Tre år
tillbaka

Jämförels
e med
riket
Ej möjlig

Källa

Servic
e

Intern
uppföl
jning
kommunfullmäktige

i

Varberg

kommuns

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2014/0502

Barn- och utbildningsnämndens sammanträdestider 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

fastställa sammanträdestider 2015 enligt följande:

Månad

Arbetsutskott Nämnd

Kommentar

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December

26
9
16
13
11
8

19*
23
30
27
25
22

17
14
19
16
30 nov

31
28
2 nov

Tertialuppföljning

14

Internbudget

Årsredovisning/Bokslut
Prognos
Tertialuppföljning/Budget

*halvdag

Nämnden sammanträder kl. 08.30-16.30.
Arbetsutskottet sammanträder kl. 08.30-14.30.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden ska besluta om sammanträdestider för 2015.
För nämndens sammanträden föreslås heldagar, kl. 08.30-16.30, varav del
av dagen avser utvecklingsdag.
Arbetsutskottet sammanträder kl. 08.30-14.30.

Justerandes sign

Månad

Arbetsutskott Nämnd

Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli

9
16
13
11
8

26*
23
30
27
25
22

Kommentar
Årsredovisning/Bokslut
Prognos
Tertialuppföljning/Budget
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Augusti
September
Oktober
November
December

17
14
19
16
30 nov

31
28
2 nov

Tertialuppföljning

14

Internbudget

11

*halvdag

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
Sofie Werdin, kommunkansliet
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Dnr BUN 2014/0500

Internkontroll - Sammanställning
överklagande beslut

av

klagomål

och

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna sammanställningen av klagomål och överklagade beslut.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Nedanstående är en uppföljning enligt den interna kontrollplanen gällande
inkomna klagomål och överklagade beslut.
Klagomålshantering
Under perioden den 1 januari – 1 september 2014 inkom femton klagomål
till barn- och utbildningsförvaltningen. Det stora flertalet av dessa är
enskilda elevärenden gällande bland annat rätten till särskilt stöd, rätten till
utbildning och kränkande behandling. Tretton ärenden rör grundskolan, ett
är inlämnat anonymt där skolans namn inte nämns och ett rör
gymnasieskolan. Två av ärendena, ett gällande Väröbackaskolan och ett
gällande Bockstenskolan, är föremål för utredning på Skolinspektionen och
där har beslut ännu inte fattats. De övriga ärendena har hanterats/kommer att
hanteras av respektive rektor.
Överklagande beslut
Under perioden den 1 januari – 1 september 2014 har sjutton överklaganden
inkommit till barn- och utbildningsförvaltningen. Ett överklagande rör
beslut om tilläggsbelopp för elev på fristående gymnasieskola. Målet är
avgjort i förvaltningsrätten och skolan tillerkändes rätt till tilläggsbelopp i
enlighet med ansökan. Domen överklagades inte av förvaltningen. Övriga
överklaganden rör bidragsbeslut till fristående förskolor respektive
gymnasieskolor. Inget av dessa överklaganden är ännu avgjorda i domstol.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Bilaga
Sammanställning av inkomna klagomål gällande art och skola
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Dnr BUN 2014/0230

Strategisk plan för Peder Skrivares skola
Beslut
Barn och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna redovisning av strategisk plan för Peder Skrivares skola

-

ta upp dialog med kommunstyrelsen, enligt beslut BUN 2014-04-14
§ 56, utifrån denna plan

-

uppföljning görs varje halvår.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar på följande tillägg som en tredje att-sats:
-

uppföljning görs varje halvår.

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

Ärendet
På barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2014-04-07 gavs
förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategisk plan för Peder Skrivares
skola. Den nu framtagna planen innehåller ekonomiska förutsättningar och
konsekvenser av elevminskningarna 2014-2016 samt vilka program PS ska
erbjuda som är efterfrågade av elever och arbetsmarknad. Planen innehåller
också åtgärder och förslag som redan genomförs och som planeras för att
möta dessa behov.
Yttrande
Förvaltningen redovisar i den bifogade planen förutsättningar och
föreslagna åtgärder för Peder Skrivares skola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes sign
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Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Bilagor
Strategisk plan för Peder Skrivares skola

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 125

Sammanträdesprotokoll
2014-09-29

15

Dnr

Information - Uppföljning av resursfördelningsmodellen
Förvaltningschef informerar om utvärdering av resursfördelningsmodellen
efter dialog med rektorer/förskolechefer i kommunala och fristående
verksamheter.
Verksamhetschef grundskola och två förskolechefer svarar på ledamöternas
frågor.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information - Tilläggsbelopp
Utredare informerar om utredning rutiner för tilläggsbelopp.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2014/0324

Platsbehov i förskola och pedagogisk omsorg 2014-2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- godkänna redovisningen Platsbehov i förskola och pedagogisk
omsorg 2014-2018.
Ärendet
En uppdatering av platsbehovet i förskola och pedagogisk omsorg har gjorts
på befolkningsprognos från samhällsutvecklingskontoret avseende 20142018. Prognosen visar det beräknade barnantalet den 31 december varje år.
Antalet barn i åldrarna 1- 6 år väntas bli lägre jämfört med förra årets
prognos.
I augusti varje år lämnar en hel åldersgrupp sina förskoleplatser. Nya
förskolebarn placeras under hela året. Detta gör att platsbehovet blir högre
på våren än på hösten. Skillnaden är att cirka 250 fler barn är placerade den
15 april jämfört med den 15 oktober varje år.
Sammanställningen presenteras på kommunnivå utifrån den nya
områdesindelningen som kommer att gälla från och med 2015-01-01. Vid
planering av nya förskolor eller avveckling av förskolor görs alltid analyser
och övervägningar för berört område.
Beräkningsgrund
För att beräkna platsbehovet har den faktiska täckningsgraden för den 15
oktober 2013 och 15 april 2014 använts. Täckningsgraden baseras på hur
många barn i varje åldersgrupp som är placerade i förhållande till KIR,
kommunens invånarregister. Följande modell har använts:
Det beräknade platsantalet är baserat på 15 platser i 1-3-årsgrupper och 18
platser i 3-6-årsgrupper. Vid beräkning av platsantal vid nystart används en
snittsiffra på 17 platser per avdelning.
I realiteten är fler barn placerade i de flesta barngrupper, framför allt på
våren. Förskolechefens bedömning avgör om det går att ta emot fler barn
beroende på bland annat barngruppernas sammansättning, barnens
vistelsetid, lokalernas beskaffenhet, d.v.s. organisationskapacitet.
De
av
barnoch
utbildningsnämnden
beslutade
utökningarna/avvecklingarna till och med våren 2016 är medräknade i
underlaget. Förskolor som ligger i investeringsbudget 2015 och plan 20162019 finns uppräknade på sidan 4 i bilagan men är inte medräknade i
underlaget.
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Yttrande
Under de tre senaste åren har prognoserna visat lägre siffror jämfört med
föregående år. Prognosen är en beräkning, ändras förutsättningarna får det
effekt i förvaltningens planering.
Samhällsutvecklingskontorets prognos är det underlag som förvaltningen
har att tillgå vid framräknande av platsbehov i förskola och pedagogisk
omsorg. Det är av största vikt att följa och analysera prognoserna över tid då
det är ett föränderligt underlag.
Investeringsbudgeten som görs varje år utgår från den behovsberäkning som
finns att tillgå och de analyser av behovet som görs på förvaltningen.
Utifrån detta kan förändringar behöva göras som t.ex. att vissa planerade
nybyggnationer behöver tidigareläggas/senareläggas och/eller flyttas mellan
områden.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Bilaga: Platsbehov i förskola och pedagogisk omsorg i Varbergs kommun
Protokollsutdrag
Administrativ handläggare förskola
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Dnr BUN 2014/0508

Utökad investeringsram för
förskola/skola F-3 i Trönninge

flexibel

fleravdelnings

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta att
-

utöka budgeten för investeringsobjekt (32323) Trönninge förskola 8
avdelningar med 15 250 tkr till 55 650 tkr.

Ärendet
Kommunsstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-03-05 att ge Varbergs
Fastighets AB i uppdrag att upphandla och uppföra flexibel förskola om 8
avdelningar som kan ställas om till F-3 skola för ca 200 barn samt med
mottagningskök, på fastigheten Göingegården 1:13.
I kommunens investeringsbudget finns avsatt 42,8 mkr (2014-2018) för
byggnation av 8 avdelningar förskola i Trönninge. I ursprungligt belopp
ingick inventarier till verksamheten till uppskattat värde om 2,4 mkr.
Inventarier
kommer
att
hanteras
separat
av
Barnoch
utbildningsförvaltningen.
Varbergs Fastighets AB har påbörjat projektering och gör en strategisk
partnering tillsammans med NCC. Under arbetets gång har kostnadsmassan
förändrats. Ursprunglig investeringsbudget var en grov bedömning utifrån
ett tidigare arbetssätt och utan faktiska tomt- och markkostnader. De
specifika kostnadsdrivande faktorer i denna investering, och som ger en
avvikelse från ursprungskalkylen är:
•

Indexuppräkning: Entreprenadsindex mellan 2012 och 2015: ca 4 000
tkr
• Ursprunglig yta var schablonberäknad, baserad på lokalarea (LOA)
istället för bruttoyta (BTA). Lokalerna byggs framtidsberedande för
varierande gruppstorlekar och med flexibilitet mot F-3 skola. Detta
kräver initialt dyrare installationer. Passivhustekniken och
serviceförvaltningens krav på tekniska ytor och tillagningskök, samt
ovan justering av schablon ger en ytjustering på + 288 m². Ökade
brandkrav vid byggnation i två plan: ca 8 935 tkr
• Strategisk partnering, NCC konceptbyggande: ca 415 tkr
• Solcellanläggning: ca 500 tkr
• Tomtkostnad, fastighetsbildning mm: ca 1 400 tkr
Totalt: 15 250 tkr
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Initialt kostar investeringen mer. Att parallellt göra en ekonomisk analys för
underhåll- och driftskostnader, sammanställt över beräknad livslängd, en s k
LCC Livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing), ger det en bra
överblick över investeringens pay-off över tiden. Partneringkonceptet, som
är ganska nytt inom Varbergs kommun, och som i detta fall arbetats fram
tillsammans med NCC, ska skapa en bra grund för byggnationen. Det ger
möjlighet att använda option på fler förskolebyggnader framöver. Tidvinst
kan ske i projekteringsprocessen. Det är dessutom en transparant hantering
av projektekonomin och möjliggör ett gemensamt synsätt i processen.
Under perioden från fattat beslut tills idag, så har kravbilden på
byggnationsteknik, hållbart byggande, energieffektivisering, indexering,
krav på flexibilitet mm förändrats. När allt vävts samman och en realistiskt
kalkyl finns ser vi en avvikelse på + 15 250 tkr mot urspungsbeloppet.
Tomtkostnad mm ingick inte i ursprungskalkyl.
Yttrande
Planeringskontoret har ett nära samarbete med VFAB och BUF i detta
investeringsärende. Nya krav på att arbeta med att projektera moderna och
mer energieffektiva byggnader ställs från
planeringskontoret.
Passivhustekniken är en del i detta likväl som bl a solcellsanläggning på tak.
Det är en del i arbetet med hållbart byggande och i enlighet med ”Varberg
visar vägen”. Lokalernas funktion och utemiljön är viktig för att få smarta
och kostnadseffektiva verksamheter. Vi strävar efter att harmonisera med
visionen om att vara kreativa och skapa förutsättningar att vilja vistas i
byggnaden. Det är ju både barn, föräldrar och personal som har detta som
sin arbetsplats under många timmar per dag
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Dnr BUN 2014/0224

Förslag att planerade investeringsobjekt kan skjutas på
framtiden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att
-

investeringsobjekten 32327 Tvååker förskola, 32326 Årnäs förskola,
32335 Påskberget förskola, Prästakullens förskola och 32333
Träslövs by förskola kan skjutas på framtiden under förutsättning att
förslaget för utvecklingsstrategi för Varbergs Bostads förskolor samt
övriga planerade investeringsobjekt gällande förskolor genomförs.

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar att beslutsformuleringen ändras enligt följande:
-

investeringsobjekten 32327 Tvååker förskola, 32326 Årnäs förskola,
32335 Påskberget förskola, Prästakullens förskola och 32333
Träslövs by förskola kan skjutas på framtiden under förutsättning att
förslaget för utvecklingsstrategi för Varbergs Bostads förskolor samt
övriga planerade investeringsobjekt gällande förskolor genomförs.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ärendet
Förvaltningen har fått i uppdrag att se över om kommande investeringar kan
utgå, alternativ skjutas på framtiden p.g.a. den prognosticerade ökning av
investeringskostnader för pågående projektering av förskolor.
Det beräknade platsbehovet utifrån prognos 2015 – 2018 kan mötas under
förutsättning att de planerade förskolorna Breared och Trönninge samt
utbyggnad av Skällinge förskola, genomförs enligt tidplanen. Utöver detta
måste under tidsperiod de av Varbergs bostads planerade förskolor för tilloch ombyggnad genomföras. Genom projekten finns möjlighet att öka
antalet platser som motsvarar kommande behov. Ytterligare platser behöver
tillskapas genom pågående planering för förskolorna Österängen, Vidhöge
och Furuberg. Paviljonger och tillfälliga lösningar med upphörande
bygglov, anmärkningar och brister kommer att sägas upp i den takt som nya
platser tillkommer.
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Yttrande
Förvaltningen bedömer att de ovan föreslagna objekten kan skjutas på
framtiden under förutsättning att övriga planerade investeringsobjekt
gällande förskolor genomförs. Det bedöms också som nödvändigt att
förslaget för utvecklingsstrategi för Varbergs Bostads förskolor genomförs
enligt kommande planering. Detta för att Varbergs kommun, i enlighet med
prognos, ska klara att erbjuda förskoleplatser under perioden 2015 - 2020.
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Dnr

Information - Byggnation i Breared
Förvaltningschefen informerar i ärendet.
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Dnr BUN 2014/0465

Yttrande över samrådshandling till detaljplan Björnen 7
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig att det är viktigt att:
-

-

ta fram en beskrivning av planerade åtgärder för att skapa
trafiksäkra miljöer för elever som behöver röra sig i gaturummet
under skoltid.
ta fram en beskrivning av hur den begränsande friytan för lek för
skolans elever skall hanteras och vilka ytor som avses användas
under rast.

Reservation
Jeanette Qvist, Peter Stoltz, Christer Andersson, Karl-Erik Bengtsson
(samtliga S) och Lars-Åke Erlandsson (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutet och till förmån för Jeanette Qvists (S) tilläggsyrkande (bilaga B).

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar att beslutsformuleringen ändras enligt följande:
”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att yttra sig att det är viktigt att:
-

-

ta fram en beskrivning av planerade åtgärder för att skapa
trafiksäkra miljöer för elever som behöver röra sig i gaturummet
under skoltid.
ta fram en beskrivning av hur den begränsande friytan för lek för
skolans elever skall hanteras och vilka ytor som avses användas
under rast.”

Jeanett Qvist (S) yrkar på följande tillägg:
”Vi anser inte att Björnen 7 är lämplig för den skolverksamheten som
planeras”.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2014-09-29

25

Ordföranden ställer proposition på Jeanette Qvists (S) tilläggsyrkande och
finner det avslaget.

Ärendet
Stadsbyggnadskontoret arbetar med en detaljplan för skol- och
centrumändamål på fastigheten Björnen 7. Centrumändamål begränsas
till kontor, samlingslokaler och idrottsändamål. Den planerade nya
verksamheten är en skola som kommer att inhysa 400 elever i årskurs 49 och vara lokaliserad i Warbecos befintliga lokaler.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att hastigheten i och omkring
skolområden ska vara låg och att trafikmiljön för oskyddade trafikanter
ska vara säker. Om detaljplanen genomförs kommer det behövas en
hastighetssänkning av Tingsgatan och Boråsgatan invid planområde.
Barn- och utbildningsförvaltningen anser att det är ytterst olämpligt att
gång- och cykelbanan vid Bergsgatan används som tillfällig
avlastningsplats till angränsande bilverkstad och bilaffär, samt vid
leveranser och sophämtning för Montessoriskolan. Det är viktigt att
förhindra att ett sådant utnyttjande av platsen sker eftersom
användningen av gång- och cykelbanan förväntas öka.
Planförslaget innebär möjlighet att anordna en skolverksamhet med 2,7
kvm friyta per elev. Detta är en anmärkningsvärt begränsad yta.
Varbergs kommun har idag, enligt Stadsbyggnadskontoret och Barnoch utbildningsförvaltningen, en planeringsnorm för skolors friytor på
35-40 kvm per elev. Denna norm finns även tillämpad för tidigare
byggande av skolgårdar i kommunen.
Den skolverksamhet som detaljplanen ska möjliggöra ska vända sig till
cirka 400 elever. Om den egentliga skoltomten inte erbjuder tillräcklig
och varierad miljö för vistelse utomhus är risken stor att eleverna söker
sig till andra ytor och områden under raster och lediga stunder eller
timmar. Eftersom friytan för lek är så begränsad finns det risk att elever
letar sig ut i vägområdet under rasterna. Detta utgör en trafikfara
eftersom de närmast liggande gatorna naturligtvis inte är lämpliga för
sådan vistelse.
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Dnr

Information - Ökad anställningsbarhet
Utvecklingschef och skola- arbetslivsutvecklare informerar om arbetet med
ökad anställningsbarhet.
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2014/0542-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0543-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0544-1
Anmälan om kränkande behandling Kung karl skola BUN 2014/0200-2
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0498-1
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2014/0505-1
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2014/0506-1
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2014/0507-1
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2014/0510-1
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2014/0511-1
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2014/0512-1
Anmälan om kränkande behandling Spannarp skola BUN 2014/0516-1
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2014/0518-1
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2014/0519-1
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2014/0520-1
Anmälan om kränkande behandling Rolfstorp skola BUN 2014/0524-1
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2014/0533-1
Anmälan om
2014/0534-1

kränkande

behandling

Mariedalsgrundsärskola

BUN

Anmälan om kränkande behandling Peder Skrivares skola BUN 2014/05351
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Dnr

Delegeringsbeslut - Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2014/0461-4 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0451-3 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0452-3 Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0265-3 Beslut om tilläggsbelopp, Mari
Sandell Molander
Delegeringsbeslut BUN 2014/0403-2 Beslut om tilläggsbelopp, Mari
Sandell Molander
Delegeringsbeslut BUN 2014/0404-2 Beslut om tilläggsbelopp, Mari
Sandell Molander
Delegeringsbeslut BUN 2014/0440-2 Beslut om tilläggsbelopp, Mari
Sandell Molander
Delegeringsbeslut BUN 2014/0514-2 Beslut om avslag på begäran om
resekort, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0026-102 Beslut om skolskjuts vid val av
skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0026-118 Beslut om växelvis skolskjuts,
Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0536-1 Beslut om avstängning av elev vid
Peder Skrivares skola, Matt Wolcott
Delegeringsbeslut BUN 2014/0536-2 Beslut om avstängning av elev vid
Peder Skrivares skola, Jeanette Qvist
Delegeringsbeslut BUN 2014/0059-16 Anvisning av plast för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Kate Svensson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0525-1 Beslut om anpassad studiegång, Anna
Herting
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Delegeringsbeslut BUN 2014/0526-1 Beslut om anpassad studiegång, Anna
Herting
Delegeringsbeslut BUN 2014/0541 Tyck om Varberg, synpunkt om mat i
skola/förskola
Delegationsbeslut BUN 2014/0045-63--72, Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström

Protokoll Samverkan
140924

Revisionsrapport: Granskning av kompetensutveckling inom skolan
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Tillkommande ärenden
Fråga angående gratis frukost till elever
Eva Pehrsson-Karlsson (C) ställer en fråga angående gratis frukost till
elever på Bockstensskola.
Grundskolechefen svarar att Bockstensskolan deltar i ett projekt ”Salutogent
(hälsofrämjande) ledarskap” där frukost erbjuds till elever under tre veckor;
detta således med hälsofrämjande syfte.

Fråga angående lärlingspeng
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga angående hur de 2 miljoner kronor
lärlingspeng har använts till. Återrapportering till kommunfullmäktige
önskas.
Gymnasiechefen svarar att lärlingspengen går direkt till ansvarig rektor.
Återrapportering till kommunfullmäktige kommer.

Återraportering från besök i Bua och Väröbacka
Jeanette Qvist (S) och Margit Kastberg (M) kommer att återrapportera från
besök i skolorna i Bua och Väröbacka vid kommande nämndsammanträde.

Möbler i Rolfstorp skola
Eva Pehrsson-Karlsson (C) ställde tidigare en fråga angående möbler i
Rolfstorp skola.
Förvaltningschefen svarar.
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”Nollning” på Peder Skrivares skola - lägesrapport
Eva Pehrsson-Karlsson efterfrågar en lägesrapport angående ”nollning” på
Peder Skrivares skola.
Gymnasiechefen ger en lägesrapport hur man har arbetat inför skolstart att
förhindra ”nollning”. Ännu mer arbete med kultur och värderingar krävs
trots att personalen har gjort ett mycket bra jobb före skolstart.
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