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BEVIS/ANSLAG
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Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

25-26 maj 2015

Datum för anslags
uppsättande

2015-05-26, §§ 64-68
2015-06-02, övriga §§

Förvaringsplats för
protokoll

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2015-06-17, §§ 64-68
2015-06-24, övriga §§

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 64

Sammanträdesprotokoll
2015-05-25--26

3

Dnr

Information - Fortsatt arbete med barn- och
utbildningsnämndens mål 2016 (Sven-Martin Åkesson,
konsult)
Nämnden fortsätter arbetet att ta fram förslag till barn- och
utbildningsnämndens mål 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0192

Yttrande - Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta förslag till yttrande, enligt
alternativ 2, som sitt eget och överlämna detsamma till kommunstyrelsen:
Alternativ 2
Barn- och utbildningsnämnden instämmer inte i förslaget att
upphäva lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307).
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation
Jeanette Qvist, Peter Stoltz, Jenny Bolgert, Per Olsson och Karl-Erik
Bengtsson (samtliga S) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga A) och
till förmån för Jeanette Qvists (S) yrkande.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Jeanette Qvist (S) yrkar bifall till alternativ 1.
Roger Kardemark (KD) yrkar bifall till alternativ 2 enligt arbetsutskottets
förslag.
Micael Åkesson (M) yrkar att paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Qvists (S) och Roger
Kardemarks (KD) yrkande och finner Roger Kardemarks (KD) yrkande
antaget.
Omröstning begärs. Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande
ordning:
Ja-röst för bifall till Roger Kardemarks (KD) förslag.
Nej-röst för bifall till Jeanette Qvists (S) förslag.
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Med 8 ja-röster och 5 nej-röster beslutar barn- och utbildningsnämnden att
bifalla Roger Kardemarks (KD) förslag att bifalla alternativ 2 enligt
arbetsutskottets förslag.

Ledamot/tjänstgörande ersättare

Ja

Hanna Netterberg (M)

X

Margit Kastberg (M)

X

Eva Pehrsson-Karlsson (C)

X

Madeleine Holgersson (MP)

X

Marianne Nord Lygndorf (FP)

X

Roger Kardemark (KD)

X

Nej

Jeanette Qvist (S)

X

Peter Stoltz (S)

X

Jenny Bolgert (S)

X

Per Olsson (S)

X

Karl-Erik Bengtsson (S)

X

Monica Kunckel Qvist (SD)

X

Micael Åkesson (M), ordf.

X

Summa

8

Avstår
från
att
rösta

5

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

Ärendet
Varbergs kommun är remissinstans för Promemorian Ds 2015:19 Det
kommunala vårdnadsbidraget avskaffas.
Förslaget innebär att lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307)
upphör att gälla vid utgången av december 2015. Den upphävda lagen
föreslås fortsätta att gälla i fråga om ärenden om kommunalt vårdnadsbidrag
som anhängiggjorts hos en kommun före den 1 januari 2016, och som till
någon del avser vårdnadsbidrag för tid före upphävandet. I de fall föräldern
har beslut som löper tills vidare kan detta gälla som längst till december
2017 (Ds 2015:19, s. 3, s. 29.)
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Vårdnadsbidrag
Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307) infördes från och med 1
Juli 2008. Vårdnadsbidraget är ett frivilligt åtagande för kommunerna och
även att utforma de kommunala reglerna. År 2013 var det ca 100 kommuner
som infört vårdnadsbidrag. De kommuner som beslutat om vårdnadsbidrag
kan ge ett skattefritt kommunalt bidrag på maximalt 3000 kr per månad till
föräldrar med barn mellan ett och tre år. Vårdnadsbidraget innebär att
vårdnadshavare ges möjlighet att vara hemma och vårda sina barn.
Vårdnadshavaren kan även förvärvsarbeta och samtidigt uppbära
vårdnadsbidrag om vården av barnet anordnas på annat sätt. Villkoret för att
beviljas vårdnadsbidrag är att barnet inte nyttjar offentlig finansierad
förskoleverksamhet. Kommunerna har rätt att reducera vårdnadsbidraget i
de fall bidraget kombineras med att barnet vistas i offentligt finanserad
förskoleverksamhet. Denna kombination är inte beslutad i Varberg.
Vårdnadsbidraget kan inte kombineras med vissa ersättningar från
trygghetssystemen. Syftet med dessa begränsningar är att undvika
inlåsningseffekter för personer som står långt från arbetsmarknaden samt att
dubbla ersättningar inte ska utges.
Varbergs kommun
I Varbergs kommun har vårdnadshavare beviljats vårdnadsbidrag för i snitt
80 barn per år under perioden 2009-2014. Beviljade vårdnadsbidrag har
varit fördelat på såväl landsbygden som i centralorten. Längden på
bidragsperioden har varierat från 1 mån och som längst 22 mån. Korta
perioder har varit mest förekommande.

Yttrande
Förvaltningens övervägande är att barn- och utbildningsnämnden föreslås
att anta alternativ 1 eller alternativ 2 som förslag till beslut.
Alternativ 1
Barn- och utbildningsnämnden instämmer i förslaget att upphäva lagen om
kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307).
Konsekvenser
Den föreslagna omställningstiden anser vi är en förutsättning för att såväl
vårdnadshavare som kommuner ska ha rimlig möjlighet kan ställa om inför
förändringen. (Ds 2015:19, s. 3, s. 29.)
Vid avskaffande av vårdnadsbidraget och under omställningstiden kommer
efterfrågan på förskoleplatser att öka och eventuellt även pedagogisk
omsorg att öka. Eftersom antalet med vårdnadsbidrag varit förhållandevis
lågt i Varberg är det ett mindre antal som kan vara aktuella. Vår bedömning
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är att det är hanterbart då det är en lång omställningstid. Svårigheten är dock
att bedöma de ökade behoven eftersom vi inte vet i vilken omfattning och
vid vilken tidpunkt vårdnadshavare önskar förskoleplats efter det att
vårdnadsbidraget har löpt ut (aa s. 34)
Varbergs kommun kan idag uppfylla lagkraven och erbjuda förskoleplats till
alla som önskar inom fyra månader, dock inte alltid inom det område som
önskas i första hand. Den fortsatta utbyggnadstakten av förskolor är
avgörande för hur kommunen kan möta kommande behov. I promemorian
anges att förskolan kan stimulera barns språkutveckling, utveckla deras
sociala kompetens och innebära en god förberedelse för fortsatt utbildning
(aa, s. 32). Vid avskaffande av vårdnadsbidraget kommer vissa av de barn
som omfattas av bidraget idag att börja förskolan vid tidigare ålder, vilket vi
menar främjar barnets uppväxtvillkor.
Statistik för riket över användare av vårdnadsbidrag indikerar att det i
huvudsak är hushåll med svag arbetsmarknadsanknytning som valt att
använda vårdnadsbidrag samt att andelen med lägre utbildningsnivå
dominerar (aa, s. 17). Av promemorian framgår även att av kvinnor med
förgymnasial utbildning som har möjlighet att välja vårdnadsbidraget var
andelen ca åtta procent 2013 och andelen med eftergymnasial utbildning var
ca tre procent. Av utrikes födda kvinnor som hade möjlighet att välja
vårdnadsbidraget var andelen närmare sju procent och bland inrikes födda
drygt fyra procent. Det saknas uppgifter för män som mottagare eftersom de
är relativt få (aa, s. 17)
Vi vill framhålla att vårdnashavarnas utbildningsbakgrund är viktig för
barnets skolresultat vilket framgår bland annat i Öppna jämförelser för
grundskolan 2015. Förskolan har ett kompensatoriskt uppdrag. I Varbergs
kommun riktas idag speciella medel till förskolor och skolor i de områden
där invånarana/vårdnadshavarna har låg utbildningsbakgrund dvs. till de
förskolor och skolor inom områden med hög social faktor.
I promemorian framgår att etableringsinsatserna och etableringsersättningen
har som syfte att underlätta och påskynda etablering i arbetslivet. Ett ökat
arbetssökande eller deltagande i arbetsförberedande aktiviteter är därför
positiva effekter av ett slopat vårdnadsbidrag (aa, s. 36). Vi vill betona
vikten av deltagande i arbetsförberedande aktiviteter och att etablering i
arbetslivet underlättas och möjliggörs. Detta sett ur barnperspektivet ur
såväl kortare som längre perspektiv (aa, s. 17, s. 36).
Vi anser, i likhet med vad som framgår i promemorian att främjandet av
jämnställdhet och barns uppväxtvillkor är av stor vikt ur ett barnperspektiv.
I promemorian anges också att vårdnadsbidrag har en direkt inverkan på
delmålen om ekonomisk jämnställdhet och jämn fördelning av hem och
omsorgsarbete. Dessa är två av fyra vägledande delmål i riksdagens
fastställda jämställdhetspolitiska mål (aa, s. 19).
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Vi delar även uppfattningen i promemorian att en familjepolitik som både
ser till barnens och vårdnadshavarnas bästa ger störst förutsättningar för att
främja jämställdhet och barns uppväxtvillkor (aa, s. 19 – 21).
Andelen med vårdnadsbidrag har varit låg i Varberg liksom i kommuner i
övriga riket vilket vi anser kan tyda på att bidragsformen inte motsvarar
vårdnadshavarnas behov. I promemorian anges att vårdnadsbidraget endast
nyttjats marginellt tyder på att andra stödsystem ofta täcker det behov
vårdnadshavarna har av ledighet och ersättning för omsorgen av barnen (aa,
s. 22).
Genom slopande av vårdnadsbidrag försvinner möjligheten för
vårdnadshavarna att förlänga ledigheten med barnet genom vårdnadsbidrag.
I promemorian framgår att vårdnadshavarna har möjlighet till flexibelt
användande
av
föräldrapenning
och
möjlighet
att
enligt
föräldraledighetslagen förkorta den normala arbetstiden och även av andra
stödsystem inom till exempel kommunen (aa, s. 31 – 32). I likhet med
promemorian anser vi att vårdnadshavarna har möjlighet till flexibilitet och
skapande
av
individuella
lösningar
genom
bland
annat
föräldraledighetslagen.
Den tid som idag är förknippat med ansökan, administration, beslut,
utbetalning och kontroll av vårdnadsbidrag kommer att frigöras vilket
innebär en besparing för kommunen (aa, s. 35) Vi delar uppfattningen om
en tidsbesparing genom slopad administration vid vårdnadsbidragets
upphörande.
Av promemorian framgår att en plats i förskola kostar mer än utbetalning av
vårdnadsbidrag. Vidare sägs att det inte är så enkelt att mellanskillnaden
mellan fullt vårdnadsbidrag och en förskoleplats blir en tillkommande
kostnad för kommunen eftersom vissa kostnader t.ex. för lokaler och
personal inte minskar på kort tid om ett barn inte går i förskoleverksamhet
(aa, s. 34).
Förvaltningens uppfattning är att det i första hand måste ses utifrån bästa
möjliga utvecklingsmöjligheter för barnen och inte enbart ekonomiskt
perspektiv.

Alternativ 2
Barn- och utbildningsnämnden instämmer inte i förslaget att upphäva lagen
om kommunalt vårdnadsbidrag (2008:307).
Konsekvenser
Om vårdnadsbidraget kvarstår och nyttjas i motsvarande omfattning som
hittills innebär det att efterfrågan på förskoleplatser och pedagogiskomsorg
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troligtvis kvarstår på samma nivå som nu, dvs. att behovet av förskoleplatser
från gruppen bidragstagare av vårdnadsbidrag inte ökar. Eftersom andelen
med vårdnadsbidrag varit förhållandevis låg i Varberg är det en mindre antal
barn som kan vara aktuella.
Varbergs kommun kan idag uppfylla lagkraven inom fyra månader och
erbjuda förskoleplats till alla som önskar inom fyra månader dock inte alltid
inom det område som önskas i första hand. Den fortsatta utbyggnadstakten
av förskolor är avgörande för hur kommunen kan möta de behov som finns.
Om vårdnadsbidraget kvarstår kommer vissa av de barn som omfattas av
vårdnadsbidraget troligtvis att börja förskolan vid senare ålder än de gjort
utan vårdnadsbidrag. Barnen får istället mer tid i hemmet tillsammans med
vårdnadshavarna alternativt om vården av barnet anordnas på annat sätt.
Barnen får tillgång till förskolans pedagogiska verksamhet vid en något
högre ålder.
För de vårdnadshavare som ser vårdnadsbidraget som ett alternativ kvarstår
valmöjligheten.
I promemorian beskrivs ekonomiska aspekter för
vårdnadshavare och att det för vissa grupper innebär ett senare inträde på
arbetsmarknaden (aa, s. 17, s. 19, s. 36).
Vi delar uppfattningen i promemorian att en familjepolitik som både ser till
barnens och föräldrarnas bästa ger störst förutsättningar för att främja
jämställdhet och barns uppväxtvillkor (aa, s. 19 – 21).
Andelen med vårdnadsbidrag har varit låg i Varberg liksom i kommuner i
övriga riket vilket vi anser kan tyda på att bidragsformen inte motsvarar
vårdnadshavarnas behov. I promemorian anges att vårdnadsbidraget endast
nyttjats marginellt tyder på att andra stödsystem ofta täcker det behov
föräldrar har av ledighet och ersättning för omsorgen av barnen (aa, s. 22).
Möjligheten för vårdnadshavarna att förlänga ledigheten med barnet genom
vårdnadsbidrag kvarstår. Därutöver anser vi i likhet med promemorian att
vårdnadshavarna har möjlighet till flexibilitet och skapande av individuella
lösningar genom bland annat föräldraledighetslagen. I promemorian framgår
att vårdnadshavarna har möjlighet till flexibelt användande av
föräldrapenning och möjlighet att enligt föräldraledighetslagen förkorta den
normala arbetstiden och även av andra stödsystem inom till exempel
kommunen (aa, s. 31 – 32).
Tid för administration som är förknippat med vårdnadsbidraget kvarstår för
kommunen (aa, s. 35).
Av promemorian framgår att en plats i förskola kostar mer än utbetalning av
vårdnadsbidrag. Vidare sägs att det inte är så enkelt att mellanskillnaden
mellan fullt vårdnadsbidrag och en förskoleplats blir en tillkommande
kostnad för kommunen eftersom vissa kostnader t.ex. för lokaler och
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personal inte minskar på kort tid om ett barn inte går i förskoleverksamhet
(aa, s. 34).
Vår uppfattning är att det i första hand måste ses utifrån bästa möjliga
utvecklingsmöjligheter för barnen och inte enbart ekonomiskt perspektiv.

Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 72.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2015/0081

Anpassning av inomhusmiljön på Almers skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå servicenämnden besluta
att
-

anvisa 181 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning av
fastighet” avseende anpassning för funktionshinder inför
höstterminen 2015.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
En elev med funktionsstörning börjar på Almers skola höstterminen 2015.
För att tillgodose elevens behov och personalens arbetsmiljö behöver en lift
installeras i en handikapptoalett (HWC) och en lift i ett grupprum. För att
kunna förflytta sig med eleven behövs automatdörrar (öppnas med en
knapptryckning).

Yttrande
Åtgärderna bedöms av barn- och utbildningsförvaltningen och ansvarig
rektor som nödvändiga för en fungerande verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Katarina Lindh, avdelningschef fastighet
Marie Hederström, fastighetsförvaltare
Anna Herting, rektor
Servicenämnden
Mikael Rosén, buf
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Dnr BUN 2015/0193

Anpassning av ute- och innemiljön på Bockstensskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå servicenämnden besluta
att
-

anvisa 210 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning av
fastighet” avseende anpassningar för funktionhinder i form av staket

-

anvisa 102 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning av
fastighet” avseende anpassningar för funktionhinder i form av
ljudabsorbenter

-

anvisa 30 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning av
fastighet” avseende anpassningar i fritidshem.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Bland eleverna finns barn med funktionsnedsättning som gör att det dels
behövs ljudabsorbenter, dels staket.
På ett av fritidshemmen på skolan saknas diskbänk med vatten och avlopp
samt nödvändig el. Åtgärden skulle ha varit gjord i samband med
omorganisationen.
Yttrande
Samtliga åtgärder bedöms av barn- och utbildningsförvaltningen och
ansvarig rektor som nödvändiga för en fungerande verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Katarina Lindh, avdelningschef fastighet
Marie Hederström, fastighetsförvaltare
Martin Enander, rektor
Servicenämnden
Mikael Rosén, buf
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Dnr BUN 2015/0067

Allmän förskola följer grundskolans läsårstider
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna att allmän förskola ska följa grundskolans läsårstider

-

bilagan Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem revideras enligt detta.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar att paragrafen justeras omedelbart.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner det antaget.

Ärendet
Barn ska från och med höstterminen det år barnet fyller tre år erbjudas plats
i förskola under minst 525 timmar om året (Skollagen 8 kap §). I Varbergs
kommun har läsårstiden för dessa barn varit förlagd mellan 1 september och
31 maj, med jullov samt ytterligare 4-6 lovdagar som förlagts av
förskolechef.
Från och med 2015-08-18 följer allmän förskola grundskolans läsårstider
med samma lovdagar. Läsåret 2015-2016 omfattar 543,75 timmar.
Övergången till allmän förskola sker den 1 augusti det år barnet fyller 3 år.
Barn till arbetssökande eller föräldralediga vårdnadshavare har rätt till 15
timmar i veckan i förskola eller pedagogisk omsorg.
Omfördelningen av timmarna sker i syfte att följa grundskolans läsår och för
att minska längden på sommaruppehållet samt för att öka kontinuiteten för
barnen.
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Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 73.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2015/0058

BUN Tertialrapport april 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna redovisning BUN Tertialrapport april 2015

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Redovisning BUN Tertialrapport april 2015 enligt bilaga. Rapporten
beskriver
arbetet
med
målområden,
strategiska
inriktningar,
driftredovisning, investeringar samt personal.
Det ekonomiska resultatet för 2015 prognosticeras till -140 tkr efter
justering med 1 400 tkr för En-till-En som hanteras via resultatfond.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 68.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Emma Lundgren, BUF
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Dnr BUN 2015/0158

Hantering av över- och underskott inom Barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta rutiner och riktlinjer vid hantering av över- och underskott inom
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Bakgrund
I samband med bokslut kan budgetavvikelser i verksamheterna i form av
överskott alt underskott uppstå. En budgetavvikelse kan få medtagas till
nästkommande budgetår. Anledningen att tillåta detta är för att det skapar
incitament till god ekonomisk hushållning, större handlingsfrihet samt att
det eliminerar kalenderårsproblematiken.
Vad över- och underskott kan bero på
Budgetavvikelser kan bero på:
•
•
•
•
•
•
•

Egna effektiviseringar och/eller besparingar
Planerad verksamhet har inte utförts eller har upphört
Verksamhet har överförts till/från annan verksamhet/nämnd
Pågående projekt som är igångsatta men inte avslutade
Yttre orsaker eller händelser utanför verksamhetens/nämndens
kontroll
Felaktiga ingångsvärden i resursfördelning
Kostnadsförändringar

Rutin vid överskott och underskott
Kommunfullmäktige har beslutat om regelverk för hantering av nämndernas
över- och underskott i samband med bokslut (KS 2012/0107) vilket Barnoch utbildningsnämnden följer.
Barn- och utbildningsnämnden vill tydliggöra överföring av överrespektive underskott via följande riktlinjer.
Barn- och utbildningsnämndens riktlinjer
Barn- och utbildningsförvaltningen framför ett förslag kring hantering av
överskott och underskott till Barn- och utbildningsnämnden i samband med
årsbokslut. Detta förslag föregås av bokslutsdialog mellan
förvaltningsledning och budgetansvariga.
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar kring hantering av överskott och
underskott mellan nämndens verksamheter. Detta beslut utgör inte direkt
påverkan på den driftsbudget som gäller för nästkommande år och som
Barn- och utbildningsnämnden fattat beslut om i december.
Beslut om överföring av överskott och underskott sker i samband med
årsbokslut i ett särskilt ärende. Ett underskott som medtas till
nästkommande år ska täckas/återbetalas inom tre år och ett överskott ska
användas inom tre år. Detta innebär att överskott och underskott kan
ackumuleras över åren.
Respektive verksamhet inom Barn- och utbildningsnämnden kan som mest
få medtaga ett överskott eller underskott motsvarande max 3 % per år av
respektive verksamhets totala resursfördelningsbudget.
Efter att Barn- och utbildningsnämnden har beslutat om respektive
verksamhets totala överskott eller underskott beslutar respektive
verksamhetschef om fördelningen av ett överskott eller underskott mellan
enheter inom respektive verksamhet.
Barn- och utbildningsnämndens beslut kring medtag av överskott och
underskott i nämndens verksamheter måste hållas inom ramen för årets
resultat samt att som mest utgöra 1 % av Barn- och utbildningsnämndens
totala ram.
Användning av medtaget överskott följer det av Kommunfullmäktige
beslutade regelverk för hantering av nämndernas över- och underskott i
samband med bokslut (KS 2012/0107).
Om Barn- och utbildningsnämnden bedömer att nämndens verksamhet i
helhet kommer att uppvisa ett negativt resultat kan Barn- och
utbildningsnämnden besluta att inga överskott och resultatreserver får
nyttjas.

Nämnden gav uppdrag till översyn av Hantering av över- och underskott,
BUN 150223, § 27.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 69.
_____________________________________
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Dnr BUN 2015/0082

Begäran om medel ur Barn- och utbildningsnämndens
resultatreserv
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

använda 2 578 tkr ur Barn- och utbildningsnämndens resultatreserv
till grundskolan i Varbergs kommun.

-

använda 230 tkr ur Barn- och utbildningsnämndens resultatreserv till
grundsärskolan i Varbergs kommun.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Grundskolan gjorde för 2014 ett överskott på 2 578 tkr och grundsärskolan
gjorde för 2014 ett överskott på 1 225 tkr. Enligt regelverk kring överskott
och underskott ska dessa ”bäras” med till nästkommande år utifrån ett
verksamhetsperspektiv. Enheterna har i samtal med förvaltningen fått
information om regelverk som gäller. I samband med årsbokslut 2014
täcktes underskottet för såväl förskola som gymnasieskola med överkott
från övriga verksamheter för att skapa bästa möjliga förutsättningar för
dessa verksamheter 2015. Förvaltningen menar att det är ytterst angeläget
att det överskott som grundskolan har skapat under 2014 ska få komplettera
verksamheten och begär därav medel ur resultatfonden.
Bakgrund till överskott grundskola och fritidshem
I läroplanen framgår att rektor har det övergripande ansvaret för
verksamheten som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor ansvarar
för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de
nationella målen och kunskapskraven. Rektor ansvarar för skolas resultat
inom givna ramar.
Utifrån detta har rektor under året anpassat verksamheten och säkerställt
elevernas kunskapsutveckling. Vid flera kontrolldatum under året styrs
verksamheten så den blir så nära noll som möjligt när året är slut. För att
säkerställa att kunna sätta in eventuellt stöd till elev som så behöver under
hela året behöver rektor vissa marginaler till sitt förfogande. Dessa
marginaler har under året inte behövt användas fullt ut på många skolor.
Kompetensutvecklingsinsatser har hållits tillbaka och även viss del av
läromedelsinköp. Skolor har därför gått med överskott och några få skolor
har ett underskott.
Förvaltningen har i sitt arbete med samtliga chefer redovisat gällande
regelverk och uttryckt att eventuellt överskott och underskott ska tas med till
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kommande år har det gett rektor en trygghet att inga medel försvinner för
elevernas och verksamhetens del utan återfinns kommande år.
Verksamhetschefen grundskola ansvarar för fördelning till respektive rektor
utifrån hur rektorernas bokslut och den dialog som förts. Medel kommer att
användas till kompetensutvecklingsinsatser om stödjer utveckling av det
kollegiala lärandet, utveckling av elevhälsans kompetenser och flexteam,
inköp av utekläder till fritidshemspersonal samt pedagogiska insatser för
elev och dennes kunskapsutveckling. Satsningarna är olika för alla skolor.
När det gäller grundsärskolan finns ett överskott. En stor del av överskottet
beror på sålda uppdrag till bland annat Socialförvaltningen.
Här finns också ett överskott som till stor del beror på organisationens
effektivisering då rektor under helår försökt få verksamhet i balans med mer
kostnadseffektiva lösningar. Dessa effektiviseringar har genererat ett
överskott inom grundsärskolan på 230 000 kr.
Utgående resultatreserv 2014
Enligt beslut 2015-04-21 i Kommunfullmäktige § 62 är det utgående värdet
i Barn- och utbildningsnämndens resultatreserv 12 679 tkr per 2014-12-31.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 70.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Emma Lundgren
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Dnr BUN 2015/0154

Information till barn- och utbildningsnämnden avseende
pågående investeringsprocess utifrån investeringsplan 2016 2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Bakgrund

På möte om investeringsgenomgång för KSAU 2015-03-31, presenterade
förvaltningschef, tjänstemän tillsammans med ordförande och vice
ordförande barn- och utbildningsnämndens investeringsplan. I
presentationen visades också de föreslagna investeringarnas påverkan i form
av framtida ökade hyreskostnader.
KSAU gav då barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att återkomma
med en prioriteringsordning och en bedömning av vilka investeringsprojekt
som skulle kunna skjutas fram i tid (se bilaga). Förslaget till
prioriteringsordning bereddes tillsammans med övriga förvaltningars
prioriteringar av ekonomikontoret och SUK för vidare bedömning och
beslut i KSAU 2015-05-05. Beslut fattades då om att föreslå KS 2015-05-26
och vidare till KF 2015-06-16 om att investeringsobjekten; Trönninge skola,
idrottsanläggning och Vidhöge förskola ska tas med i Varbergs kommuns
investeringsbudget för 2016.
Beslut om Österängens förskolas dimensionering för 8 avd. togs i KF 201306-18 och för investeringen i samband med att Varbergs kommuns
investeringsbudget för 2015 beslutades. Projektering beräknas starta under
hösten 2015 och byggnation under 2016.
Information om förvaltningens förslag till prioriteringsordning har gjorts till
presidiet för BUN.
Fortsatt beredning av investeringsplanen

Barn- och utbildningsnämndens beslut om förslag till investerings budget
2016 och investeringsplan för 2017 – 2020 ligger kvar som underlag för
fortsatt budgetprocess och bedömning av prioriteringsordning. Innevarande
års prognos och beräknat platsbehov för 2016 – 2020 (ej antagen) kan
synliggöra behov så att ändring av prioriteringar måste göras. Övriga
resterande investeringsobjekt bereds för beslut till BUN 2015-08-31 för ev.
senare komplettering av investeringsplanen 2016 - 2020 och som
investeringsäskanden för vidare beslut i KS och KF 2015-11-17.
Budgetberedning med KSAU är planerad till 14 – 15 september.
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Övriga investeringsobjekt:

-

Bosgårdsskolan/Växthuset
Ny förskola i Breared
Vidhöge skola
Skogsbackens förskola
Applagårdens förskola
Kärnegårdens förskola
Rundgårdens förskola (ev. ersättningsalternativ)

Yttrande
Förvaltningen redovisade i förslaget till KSAU om eventuella risker och
konsekvenser som kan uppstå då beslut om förskjutning av objekt görs i
investeringsplanen. I förslaget flaggar förvaltningen för att fler
investeringsobjekt kan bli aktuella inom tidsperioden 2018 – 2023 beroende
på hur utveckling sker kommunens olika delar.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 63.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0219

Åtgärdsval och förstudie för Applagårdens förskola och
Limabacka förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att
-

uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie
med inriktningen på att ersätta Applagårdens förskola med en
nybyggd förskola helt eller delvis flexibel mot skola åk F-3,
dimensionerad för 4 alternativt 6 avdelningar på befintlig tomt.

-

uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att undersöka förutsättningar
för överlåtelse och upprustning av Limabacka förskola hyrd av
VFAB.

-

uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att återkomma till barn- och
utbildningsnämnden för ställningstagande om dimensionering,
beräknad investeringskostnad och framtida hyror.

-

uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att säkerställa planering, så
att förskoleplats garanteras för barn boendes i respektive skolas
upptagningsområde.

-

godkänna förstudiens kostnad på ca 450 tkr som uppstår oavsett om
projektet blir av.
______________________________________
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar att formuleringen i första att-satsen ändras
till följande:
”(…), dimensionerad för 4 alternativt 6 avdelningar.”
Roger Kardemark (KD) yrkar att ordet ”förskoleplats” i fjärde att-satsen
ändras till ”barnomsorgsplats”.
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till andra till femte att-sats i förvaltningens
förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Eva Pehrsson-Karlssons (C) förslag och
finner det antaget.
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Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag angående andra, tredje
och femte att-sats och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och Roger Kardemarks
(KD) förslag angående fjärde att-satsen och finner sitt eget förslag antaget.

Ärendet
Sedan 2012 har kommunstyrelsens förvaltning arbetat med att se över
ägandestrukturen för kommunkoncernens fastigheter. I ärendet KS
2014/0572 föreslår Samhällsutvecklingskontoret att samhällsfastigheter, i
vilket förskolor ingår, bör ägas av primärkommunen. Överlåtelserna från
Varbergs Bostads AB till primärkommunen kommer att ske till
marknadsvärde och hanteras i separata ärenden och avtal.
För Applagårdens förskola föreslås att överlåtelse sker till en kostnad av
3 293 948 kr (marknadsvärde 2013) med en beräknad årshyra för 2015 på
448 645 kr (befintligt skick). För Limabacka förskola kan överlåtelse ske till
en kostnad av 2 410 000 kr (marknadsvärde 2013) och med beräknad
årshyra för 2015 på 322 510 kr. Överlåtelserna föreslås belasta kommunens
investeringsobjekt för markförvärv och kapital och driftskostnader belastar
barn- och utbildningsnämnden på samma sätt som dagens hyra.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2014-03-24§41 föreslå
kommunstyrelsen att nämndens förslag till utvecklingsstrategi gällande
förskolelokaler ägda av Varbergs Bostads AB används som inriktning i
förstudier och inför framtida beslut gällande planering och utveckling av
förskolelokaler hyrda i Varbergs Bostads fastigheter.
Utvecklingsstrategin visar förslag på inriktning för de aktuella förskolorna
och anger tillsammans med Barn- och utbildningsnämndens
lokalförsörjningsplan när åtgärderna behöver vara klara för att behovet av
förskoleplatser i området ska vara säkerställt.
Bua och Väröbacka är två serviceorter i norra kommundelen som genom
geografisk närhet har samordnad kommunal service när det gäller skola och
till viss del också förskola. I Väröbacka ingår också tätorten Limabacka
som har strategisk närhet till båda serviceorterna. Skolorna är från läsåret
2014/2015 samorganiserade så Buaskolan har elever i åk F-3 boendes i Bua
och åk 4-6 för elever boendes i Bua och Väröbacka. Väröbackaskolan har
elever åk F-3 boendes i Väröbacka och åk 7-9 för elever boendes i
Väröbacka och Bua. Båda skolorna kan komma behöva ta emot fler elever
än vad de har kapacitet för, särskilt gällande kök och matsalar.
Varbergs Bostad har idag två förskolor i området som är aktuella för
ställningstagande om överlåtelse, upprustning alternativt rivning och
ersättning. Det är Applagårdens förskola i Bua. och Limabacka förskola i
Limabacka tätort.
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Applagårdens förskola
Applagårdens förskola ligger intill ”Buacenter” i Bua, med närhet till
bibliotek, Buaskolan åk F-6, idrottshall och fritidsgård. Förskolan har idag
tre avdelningar (ca 51 platser), är byggd i början på sjuttiotalet och uppfyller
inte dagens krav för att en fastighet ska vara värd att reinvestera i. Vid
nybyggnation föreslås sex avdelningar, flexibel helt eller delvis mot skola
för åk F-3. Kapacitet vid nybyggnation planeras för 20 platser per avd. totalt
120 och ca 25 – 30 anställda. Tillkommande platser blir då totalt 69 platser.
Vid nybyggnation på befintlig plats på fastigheten krävs rivning och
evakuering under uppförandet i angränsande område. Om den nya förskolan
kan placeras på annat sätt på fastigheten kan verksamheten vara kvar i
lokalerna tills inflyttning kan ske. Fastighetsreglering kommer att göras före
byggnationen som planeras starta 2017 och med beräknad inflyttning 2018.
Limabacka förskola
Limabacka förskola består idag av fem avdelningar varav två finns i en
byggnad som ägs av VBAB. Resterande avdelningar ligger på en kommunal
tomt innehållande avdelningen Redet som anpassats för förskola (f.d.
kommunhus) samt två avdelningar i hyrpaviljong på samma tomt. Mellan
VBAB:s byggnad och Redet ligger äldreboendet Limagården.
Förskolan som hyrs av VBAB har behov av visst underhåll, har samma
konstruktion och planlösning som Skogsbackens förskola. Den är placerad
på en tomt som inte är möjlig att bygga ut med fler avdelningar.
Avdelningen Redet har begränsningar i lokalerna gällande överblick,
tillgänglighet med trappor ut- och invändigt. Avdelningen har varit i
”malpåse” under flera år då behovet av platser minskat något. Denna kan
sägas upp då den nya förskolan i Bua är klar alternativt tidigare beroende på
vad prognos för 2015 visar. Enligt prognos och platsbehov för 2014 – 2018
kommer behovet av platser att öka i Väröbacka och något i Bua. Avveckling
av hyrpaviljonger i Limabacka kan ske då bygglov upphör 2020 eller
tidigare beroende på prognos och platsbehov för 2015 – 2019.
Yttrande
I förstudien för Applagården bör placeringen av nybyggnad på befintlig
tomt göras så att utemiljön blir tillräcklig för verksamheten efter att
parkeringsnorm uppfylls, och angöring för kök klaras.
Vid val av förskolans dimensionering bör framtida utveckling av norra
kusten och 2015 års prognos för platsbehov för skola och förskola ligga till
grund för en samlad bedömning av dimensionering och strategisk placering
av kommunens förskolor. Förskolan Fyrens eventuella köp av fastighet och
planer för verksamhetens utveckling kan också ha påverkan på områdets
framtida behov av förskoleplatser. Förvaltningen förordar att teknisk
undersökning görs för Limabacka förskola före en överlåtelse sker då
byggnaden är uppförd på samma sätt som Skogsbackens förskola. Om det
bedöms som lönsamt med en upprustning kan Limabacka förskolas 2 avd.
tillsammans med Applagårdens och Fyrens utökning troligtvis klara behovet
av förskoleplatser i området fram till 2020. I förstudieuppdraget bör det ingå
att säkerställa mark i anslutning till Väröbackaskolan för byggnation av
förskola flexibel mot skola.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2015-05-25--26

25

Förvaltningen bedömer att det kan finnas risk för försening av projektet för
Applagården eftersom många investeringsprojekt är tidsatta till 2017 – 2018
och Varbergs kommuns investeringsbudget för dessa år är omfattande.
Kostnaden för förstudien kommer belasta inversteringsobjektet vid
genomförande. Om inte projektet blir av debiteras förstudiekostnaden barnoch utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 64.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Emma Lundgren, chef ekonomi och lokaler
Mia Svedjeblad, SUK
Magnus Källström; SUK
Caroline Josander, förskolechef
Daniel Grangeus, förskolechef
Ronny Hellman, serviceförvaltningen
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Dnr BUN 2015/0218

Åtgärdsval och förstudie för Kärnegårdens förskola och
Bullerbyns förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att
-

uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra förstudie med
inriktning på att ersätta Kärnegårdens förskola och Bullerbyns
förskola med nybyggd förskola dimensionerad för 8 avdelningar på
anvisad kommunal tomt, del av Getakärr 2:21 på Brunnsberg.

-

uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att återkomma till barn- och
utbildningsnämnden
för
ställningstagande
om
beräknad
investeringskostnad och beräknad framtida hyra.

-

godkänna förstudiens kostnad på 450 tkr som uppstår oavsett om
projektet blir av.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Sedan 2012 har kommunstyrelsens förvaltning arbetat med att se över
ägandestrukturen för kommunkoncernens fastigheter. I ärendet KS
2014/0572 föreslår Samhällsutvecklingskontoret att samhällsfastigheter, i
vilket förskolor ingår, bör ägas av primärkommunen. Överlåtelserna från
Varbergs Bostads AB till primärkommunen föreslås ske till marknadsvärde
och hanteras i separata ärenden och avtal. För Kärnegårdens del innebär
förslaget att ingen överlåtelse sker.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2014-03-24§41 att föreslå
kommunstyrelsen att barn- och utbildningsnämndens förslag till
utvecklingsstrategi gällande förskolelokaler ägda av Varbergs Bostads AB
används som inriktning i förstudier och inför framtida beslut gällande
planering och utveckling av förskolelokaler hyrda i Varbergs Bostads
fastigheter. Utvecklingsstrategin visar förslag på inriktning för de aktuella
förskolorna och anger tillsammans med Barn- och utbildningsnämndens
lokalförsörjningsplan när åtgärderna behöver vara klara för att platser i
förskolan ska vara säkerställt.
Kärnegårdens förskola
Förskolan ligger i anslutning till Brunnsbergs bostadsområde där en ny
detaljplan pågår för byggnation av flerbostadshus för ca 180 hushåll längs
Justerandes sign
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Gödestadsvägen. Planen omfattar även en kommunal tomt med möjlighet
till byggnation av ny förskola för att ersätta och utöka Kärnegårdens
förskola, idag belägen inom fastigheten Bumerangen1. Denna fastighet
anvisas istället för bostäder i den nya planen vilket innebär att förskolan
kommer att rivas och därför ingen överlåtelse sker.
Den befintliga förskolan har idag fyra avdelningar, men med begränsad
ventilationskapacitet och brister gällande planlösningen. Varbergs
Fastighets AB kommer att ansvara för projektering och byggnation som
måste genomföras först för att kunna ge plats åt bostadsbyggandet.
Den nya förskolan föreslås omfatta 8 avdelningar (160 platser) för att
säkerställa tillgång på förskoleplatser då Bullerbyns förskola kan behöva
ersättas då stadsutvecklingsprojektet startar för tunnelbygget och sanering
av kvarteret Renen. Tillskottet på platser beräknas bli ca 40 st. vid planering
för 20 platser/avdelning. Projektering kan påbörja 2016, byggnation kan
starta 2017 och beräknad inflyttning under 2018.

Yttrande
Förvaltningens bedömning är att om tidplanen håller krävs ingen evakuering
under byggtiden vilket medför mindre störningar och kostnader. Dock kan
det finnas en risk för försening eftersom många investeringsprojekt är
tidsatta till 2017 – 2018 och Varbergs kommuns investeringsbudget och
plan för dessa år är omfattande.
Kostnaden för förstudien kommer belasta inversteringsobjektet vid
genomförande. Om inte projektet blir av debiteras förstudiekostnaden barnoch utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 65.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Emma Lundgren, chef ekonomi och lokaler
Ronny Hellman, serviceförvaltningen
Magnus Källström, SUK
Mia Svedjeblad, SUK
Elisabet Hammar Hillbom, förskolechef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 75

Sammanträdesprotokoll
2015-05-25--26

28

Dnr BUN 2015/0234

Åtgärdsval för Rundgårdens förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
att
-

uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra en förstudie
med inriktning på att ersätta befintlig byggnad med nybyggd
förskola dimensionerad för 6 avdelningar på befintlig tomt,
alternativt på fastigheten Freden 1.

-

uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att återkomma till barn- och
utbildningsnämnden för ställningstagande om placering, beräknad
investeringskostnad och beräknad framtida hyra.

-

godkänna förstudiens kostnad på 450 tkr som uppstår oavsett om
projektet blir av.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Sedan 2012 har kommunstyrelsens förvaltning arbetat med att se över
ägandestrukturen för kommunkoncernens fastigheter. I ärendet KS
2014/0572 föreslår samhällsutvecklingskontoret att samhällsfastigheter, i
vilket förskolor ingår, bör ägas av primärkommunen. Överlåtelserna från
Varbergs Bostads AB till primärkommunen föreslås ske till marknadsvärde
och hanteras i separata ärenden och avtal. För Rundgårdens del sker
överlåtelse beroende på förstudiens resultat och förslag till placering. Om
överlåtelse sker föreslås den att kosta kommunen 6 116 502 kr
(marknasvärde 2013) och med en beräknad årshyra på 774 897 kr.
Överlåtelserna föreslås belasta kommunens investeringsobjekt för
markförvärv och kapital och driftskostnader belastar barn- och
utbildningsnämnden på samma sätt som dagens.
Barn och utbildningsnämnden beslutade 2014-03-24§41 föreslå
kommunstyrelsen att nämndens förslag till utvecklingsstrategi gällande
förskolelokaler ägda av Varbergs Bostads AB används som inriktning i
förstudier och inför framtida beslut gällande planering och utveckling av
förskolelokaler hyrda i Varbergs Bostads fastigheter.
Utvecklingsstrategin visar förslag på inriktning för de aktuella förskolorna
och anger tillsammans med Barn- och utbildningsnämndens
lokalförsörjningsplan när åtgärderna behöver vara klara för att platsbehovet
i förskolan ska vara säkerställt.
Justerandes sign
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Rundgårdens förskola
Förskolan Rundgården ligger i Sörse bostadsområde med närhet till
Mariedalsskolan. Området förtätas med pågående och planerad byggnation.
Förskolan har idag fem avdelningar (85 platser), är byggd på sjuttiotalet
med platta på mark, direktverkande el och uppfyller inte dagens krav för en
fastighet värd att investera i. Fastigheten har berörts av uppförandet av
intilliggande bostäder genom skuggning av tomen, trafiken har ökat och
parkeringsmöjligheter minskat.
Vid nybyggnation föreslås sex avdelningar med kapacitet för 120 platser
och ca 25 anställda. Avveckling av Apelvikshöjds förskola (24 platser) kan
beroende på aktuellt platsbehov, ske då byggnationen är klar. Tillkommande
platser blir då totalt 11 st. vid planering för 20 platser/avdelning.
Vid nybyggnation på befintlig fastighet, krävs evakuering för fem avd.
under uppförandet i angränsande område. Om ersättning för förskolan
uppförs på annan kommunal fastighet t.ex. Freden 1, kan Rundgårdens
förskola vara kvar i lokalerna tills inflyttning kan ske. Byggnation planeras
starta 2017 med beräknad inflyttning 2018.
Yttrande
För Rundgårdens förskola kan resultatet av förstudien bli avgörande för om
den framtida placeringen blir på befintlig tomt eller på annan kommunal
fastighet. På befintlig tomt bör det säkerställas att utemiljön blir tillräcklig
för verksamheten efter att parkeringsnorm är uppfylld, angöring för kök
klaras samt att framtida planer för byggnation inte medför ytterligare
skuggning av förskolans tomt.
Det kan finnas risk för förskjutning i tid då många investeringsprojekt är
tidsatta till 2017 – 2018 och Varbergs kommuns investeringsbudget och
plan är omfattande för dessa år.
Kostnaden för förstudien kommer belasta inversteringsobjektet vid
genomförande. Om inte projektet blir av debiteras förstudiekostnaden barnoch utbildningsförvaltningen.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 66.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0193

Utökning av Bockstensskolan med paviljong för två klasser
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

godkänna att Bockstensskolan utökas tillfälligt med lokaler för två
klasser i serviceförvaltningens paviljong på tomt angränsande skolan
samt godkänna den beräknade hyreskostnaden på 484 tkr/år

-

föreslå servicenämnden att ge serviceförvaltningen i uppdrag att
utföra markåtgärder på Bockstensskolan och reservera ca 150 tkr ur
konto 3220 anpassning av fastighet.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Från läsåret 2015/2016 beräknas elevantalet öka på Bockstensskolan.
Skolan rymmer ca 400 elever men förväntas få ca 440 elever vid
läsårsstarten i augusti 2015. För att alla elever som anmälts och tillhör
skolans nuvarande upptagningsområde ska rymmas inför höstterminen 2015
och framåt behöver skolan kompletteras med ytterligare två klassrum.
Kompletterande lokaler finns i den paviljong som användes för evakuering i
samband med att golven i Bockstensskolan åtgärdades. Paviljongen är
placerad på angränsande tomt, vilket ger närhet till skolans övriga
funktioner.
Mindre åtgärder och kompletteringar behöver göras i utemiljön runt
paviljongen såsom sittplatser, sandlåda, förråd för förvaring av lekmaterial
samt någon lämplig lekutrustning. Behovet av lokalerna kvarstår fram tills
att den nya skolan i Trönninge står klar. Den beräknade hyreskostnaden för
paviljongen är 484 tkr/år. Kostnaderna för utemiljön kommer belasta
Bockstenskolans hyra. Den angränsande tomten och den mark som anpassas
runt paviljongen kommer nyttjas av verksamheten även efter det att
paviljongen avetablerats.
Yttrande
Förvaltningen bedömer att föreslagen åtgärd är nödvändig utifrån prognos
och framräkning 2014 för skolans upptagningsområde. Däremot är det inte
säkerställt om ytterligare åtgärder behöver göras utifrån vad 2015 års
prognos kommer att visa och om byggnationen av skolan i Trönninge skjuts
framåt i tid.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Protokollsutdrag
Marie Hederström, förvaltare serviceförvaltningen
Sven Göran Dahlberg, serviceförvaltningen
Martin Enander, rektor
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Dnr BUN 2013/0283

Verksamhetschef Skolhälsovården from 15 juni 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

utse Martina Wetterstrand till verksamhetschef för skolhälsovården
fr.o.m. den 15 juni 2015.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Martina Wetterstrand tillräder som ny verksamhetschef skolhälsovården i
Varberg den 15 juni 2015 och blir därmed ansvarig för skolhälsovården.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, ska ledningen av hälsooch sjukvården utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller
vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Det är
därför barn- och utbildningsnämnden som utgör ledningen, det vill säga är
vårdgivare, av skolhälsovården i Varberg.
I HSL står det också att en verksamhet för skolhälsovården ska utses, som
ansvarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret enligt
Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 1997:8.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 71.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0204

Yttrande över detaljplan för Västkustbanan genom Varberg,
norra och södra delen, Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

inte ha några invändningar över detaljplanen.

Reservation
Monica Kunckel Qvist (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga B).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Kunckel Qvist (SD) yrkar på avslag.
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Monica
Kunckel Qvists (SD) förslag och finner arbetsutskottets förslag antaget.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planenheten har till Barn- och utbildningsnämnden
översänt samrådshandling till detaljplan för Västkustbanan genom Varberg,
norra och södra delen Varbergs kommun. Yttrandet ska ha inkommit till
byggnadsnämnden senast den 8 juni 2015.
Bakgrund
Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste
järnvägar för både person- och godstrafik på regional och nationell nivå.
Sedan 1980-talet har Västkustbanan succesivt byggts ut till dubbelspår med
avsikt att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel.
Idag är ca 85 % av banan utbyggd och i Halland är det endast sträckan
Varberg-Hamra som fortfarande är enkelspårig. Trafikverket planerar därför
ett dubbelspår utmed hela sträckan med tunnel under centrala Varberg.
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Förslag till detaljplan
Denna detaljplan möjliggör byggande av järnvägsspår i dubbelspår med
början norrifrån ca 1,2 km norr om Getteröbron och fram till bergtunnelns
början i höjd med Magasinsgatan samt från bergtunnelns mynning i Breared
fram till Österleden.
I detaljplanens norra del ingår anläggningen av en godsbangård norr om
Getteröbron samt en ny Getteröbro som förlängs något söder om den
befintliga. Därifrån och söderut sker en ny utbyggnad i markplan fram till
ca 100 meter norr om Monarkbäcken där nedsänkningen av spåren börjar
och spåren går ned i ett tråg. I höjd med Susvindsspåret möjliggörs för
ytterligare vägförbindelser över spåren. Inom järnvägsområdet anläggs
försörjningsdammar för dagvatten, servicevägar, teknikhus samt
bullerskydd för bostäder och naturområde.
Varbergs nya stationsområde planeras ca 150 meter norr om befintlig
station. Bagges gränd och Magasinsgatan förlängs i riktning mot Östra
Hamnvägen. Det nya plattformsområdet kommer i huvudsakligen ligga
nedsänkt i ett öppet tråg. Söder om plattformarna övergår det öppna tråget i
en täckt betongtunnel. Inom kvarteret och ovan betongtunneln anläggs den
nya stationsbyggnaden. Detaljplanen omfattar hela det nya stationsområdet
som innehåller stationsbyggnad, hållplatslägen för regional- och
lokalbusstrafik,
entrétorg,
parkeringsytor
samt
byggrätter
för
parkeringsgarage, kontor och handel.
Möjlighet att passera tråget samt nå plattformarna kommer att finnas både i
anslutning till stationsbyggnaden och knappt 100 meter norrut, via en gångoch cykelbro. Inom gång- och cykelbron finns ytterligare nedgångar till
plattformarna.
I detaljplanens södra del, mellan bergtunnelmynningen och Österleden, går
järnvägen först i ett betongtråg innan den kommer upp i marknivå.
Järnvägen passerar sedan Österleden via en ny järnvägsbro. Österleden
föreslås gå under den nya järnvägen och utformas med en dubbel riktad
körbana med gång- och cykelväg.
Inom järnvägsområdet anläggs
fördröjningsdammar för dagvatten, servicevägar, teknikhus, samt
bullerskydd för bostäder och rekreationsområde. Flera befintliga
kommunikationsstråk kommer att skäras av i och med den nya järnvägens
sträckning. Nya tillfarter för berörda fastigheter föreslås. Nytt läge för ett
välanvänt gångstråk omfattas inte av detaljplanens bestämmelser men
beskrivs och illustreras i planhandlingarna och ingår i projektet
Tidplan:
Samråd
andra kvartalet 2015
Granskning fjärde kvartalet 2015
Antagande första kvartalet 2016
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Yttrande
Barn- och utbildningsnämnden har inga synpunkter på förslaget utan ser
positivt på en ökad tillgänglighet till och inom staden.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 60.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0205

Yttrande över Samråd-Ändring av detaljplaner
Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen

för

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas.

Reservation
Monica Kunckel Qvist (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (bilaga B).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Monica Kunckel Qvist (SD) yrkar på avslag.
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Monica
Kunckel Qvists (SD) förslag och finner arbetsutskottets förslag antaget.
Ärendet
Stadsbyggnadskontoret, planenheten Varbergs kommun har till barn- och
utbildningsnämnden översänt samrådshandling till ändring av detaljplaner
för Västkustbanan genom Varberg, bergtunneldelen, Varbergs Kommun.
Yttrandet ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast den 8 juni 2015.
Bakgrund
Västkustbanan mellan Göteborg och Lund är en av Sveriges viktigaste
järnvägar för både person- och godstrafik på regional och nationell nivå.
Sedan 1980-talet har Västkustbanan succesivt byggts ut till dubbelspår med
avsikt att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel.
Idag är ca 85 % av banan utbyggd och i Halland är det endast sträckan
Varberg-Hamra som fortfarande är enkelspårig. Trafikverket planerar därför
ett dubbelspår utmed hela sträckan med tunnel under centrala Varberg.
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Förslag till detaljplan
Detaljplanen hanterar delar av järnvägsutbyggnaden genom Varberg som
berör mark som tidigare är detaljplanerad och där det inte har ansetts
nödvändigt att göra ny detaljplan. Detta innebär att denna plan möjliggör
byggande av järnvägstunnel med början i norr i höjd med Magasinsgatan
och med slut i söder vid Västkustvägen. Planen tillåter att järnvägstrafik får
anläggas i tunnel under både kvarters- och allmän platsmark. En serviceoch räddningstunnel löper parallellt med dubbelspårstunnelen för vilken två
mynningar planeras. Den norra mynningen, vilken omfattas av denna
detaljplan, planeras i järnvägsparken, norr om Otto Torells gata. Serviceoch räddningstunnelns södra mynning omfattas inte av denna detaljplan utan
ingår i detaljplanen för norra och södra delen av järnvägssträckningen.
Planförslaget möjliggör för förtätning och ett mer sammanhållet Varberg.
Attraktiva boende – och mötesplatser kan skapas med ökad tillgänglighet till
havet vilket attraherar verksamheter och skapar tillväxt.
Järnvägsutbyggnaden skapar bättre möjligheter till tågpendling och en
regionförstoring kan uppnås liksom en större arbetsmarknadsregion. Den
förbättrade tågtrafiken kommer att stärka möjligheten att resa och mötas
vilket gynnar samspel och integration. Det innebär också att personer som
saknar bil kommer att gynnas.
Färre personer bedöms utsättas för buller från tågtrafiken vilket är positivt
för människors hälsa och välbefinnande. Planskilda passager över tråg och
betongtunneln föreslås och ökar tillgängligheten och tryggheten.

Yttrande
Barn-och utbildningsförvaltningen ser positivt på att planförslaget möjliggör
för förtätning och ett mer sammanhållet Varberg.
Det är viktigt att de planskilda passagerna över tråg och bergtunneln, blir
säkra gång- och cykelvägar till förskola och skola.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 11 maj 2015, § 61.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om
• Barn- elevhälsaplanen
• Sjukfrånvarostatistik
• Budgetarbete 2016
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2015/0225

Informationsärende
Intern kontroll, Närvarouppföljning - Sammanställning
frånvaro - Grundskolan HT14
Ärendet
En sammanställning av frånvaron i Varbergs grundskolor har utförts. Den
visar antal elever i kommunen respektive/per skola som har varit
frånvarande 12-24%, 24-36% och antal elever som har varit frånvarande
mer än 36%. Procenturvalet står för antal dagar på höstterminen och kan
översättas som 10-20dagar, 20-30dagar och mer än 30dagar. Vidare visar
sammanställningen antal elever frånvarande utifrån kön och utifrån årskurs.
Uppföljning kommer att ske enligt fastställd rutin i interkontrollplanen. Se
bilaga; Sammanställning frånvaro – Grundskolan HT14 – Analys.
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Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskola BUN 2015/0023-14
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskola BUN 2015/0023-13
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-16
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-20
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskola BUN 2015/0023-15
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskola BUN 2015/0023-16
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2015/0020-4
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-21
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-17
Anmälan om kränkande behandling Furubergsskola BUN 2015/0146-5
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-13
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2015/0168-3
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2015/0168-4
Anmälan om kränkande behandling Lindbergs skola BUN 2015/0086-7
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-16
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-15
Anmälan om kränkande behandling Lindbergs skola BUN 2015/0086-6
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-18
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-17
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2015/0005-8
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2015/0005-7
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Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-14
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2015/0004-15
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2015/0168-5
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-19
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskola BUN 2015/0023-12
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-13
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-14
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2015/0005-6
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2015/0161-5
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2015/0161-4
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2015/0161-3
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2015/0161-2
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2015/0059-12
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut BUN 2015/0007-31--32 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut BUN 2015/0007-34 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2015/0025-22 Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Ankarskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-71 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Bosgårdsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-70 Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Vidhögeskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-66 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid val av annan skola än den anvisade, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0025-25 Beslut om skolskjuts på grund av
annan särskild omständighet, Bläshammarskola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-48 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Vidhögeskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0025-23 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid val av annan skola än den anvisade, Lindberg skola Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0025-26 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid av annan särskild omständighet, Almers skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-62 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Göthriks och Skällinge skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-47 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Lindberg skola Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-46 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Ankarskola Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-44 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid val av skola, Lindberg skola Håkan Olsson
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Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-42 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Lindberg skola Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0010-41 Beslut om förlängning av skolskjuts
vid växelvis boende, Bosgårdsskolan Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2015/0007-33 Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Catrine Linde

Meddelanden
Information till nämnden - Anmälan om hemmasittande elev, BUN
2014/0484-14
Information till nämnden - Anmälan om hemmasittande elev, BUN
2014/0525-8
Information till nämnden - Anmälan om hemmasittande elev, BUN
2015/0279-1
Protokollsutdrag Kfn § 63, Kulturplan för barn och unga, BUN 2014/0442
Protokollsutdrag Kf § 63, Utvecklingsstrategi och hantering gällande
förskolor ägda av Varbergs Bostad AB, BUN 2014/0136
Protokollsutdrag Ks § 79, Befolkningsprognos för Varbergs kommun, BUN
2015/0248
Information – Sommarskola
Information – Sommarskola i Varberg
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Övriga frågor
Stängning av öppna förskolan på Sörsegården
Eva Pehrsson-Karlsson (C) frågar vad som är orsaken till stängningen av
den öppna förskolan på Sörsegården.
Förvaltningschef svarar att det är lokalen som man lämnar; resurser till
öppna förskolan har inte dragits ner. Lokalfrågan kommer även att
diskuteras inom PSYNK-ledningsgruppen. Förvaltningschef återkommer
med ytterligare information.

Tillgång till utbildning inom Särvux
Förvaltningschef och gymnasiechef svarar på tidigare anmäld fråga från
Gerhard Eriksson (V) angående tillgång till utbildning inom Särvux.

Föräldrar emellan
Förvaltningschef svarar på tidigare anmäld fråga från Roger Kardemark
(KD) angående Föräldrar emellan.
Roger Kardemark efterfrågar en sammanställning hur man stödjer familjer.
Förvaltningschef svarar att förvaltningen återkommer med svar i augusti.

Peder Skrivares skola - Strategi inför Valborgsmässoafton
Förvaltningschef och gymnasiechef svarar på tidigare anmäld fråga från
Roger Kardemark (KD) angående preventivt arbete på PS.

Peder Skrivares skola – nazistiska aktiviteter
Gymnasiechef svarar på tidigare anmäld fråga från Roger Kardemark (KD)
hur man bemöter nazistiska aktiviteter på PS.
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Frågor angående Sjukskrivningar inom förskoleverksamhet, Håstensgården
och förskolebarns språk
Monica Kunckel Qvist (SD) anmälde frågor angående sjukskrivningar inom
förskoleverksamhet, Håstensgården och förskolebarns språk.
Förvaltningschef svarar på frågorna.
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Nämndens ofördelade medel 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar följande:
Nämnden anser det är viktigt att verksamheterna arbetar med
värdegrundsarbete och aktiviteter som motarbetar all slags form av
främlingsfientlighet.
100 000 kronor avsätts från nämndens ofördelade medel. Medlen
disponeras av förvaltningschef.
___________________________________
Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar att nämnden beslutar följande:
”Nämnden anser det är viktigt att verksamheterna arbetar med
värdegrundsarbete och aktiviteter som motarbetar all slags form av
främlingsfientlighet.
100 000 kronor avsätts från nämndens ofördelade medel. Medlen disponeras
av förvaltningschef.”
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
Förvaltningschef
Teamledare ekonomi

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

