Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2016-08-29

1-21

Plats och tid

Fävren, kl. 8.30–16.40, ajournering kl. 11.55–13.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Hanna Netterberg (M) t.o.m. 16.25, §§ 117-126
Margit Kastberg (M)
Eva Pehrsson Karlsson (C)
Sven-Gunnar Niklasson (C)
Marianne Nord-Lyngdorf (L) t.o.m. kl. 14.15, §§ 117-125
Nevrie B Suleyman (M) fr.o.m. kl. 14.15, §§ 126-129
Roger Kardemark (KD)
Jeanette Qvist (S)
Peter Stoltz (S) t.o.m. kl. 15.30, §§ 117-125
Håkan Olsson (M) fr.o.m. kl. 15.30, §§ 126-129
Jenny Bolgert (S) t.o.m. kl. 14.15, §§ 117-125
Mattias Svensson (S) fr.o.m. kl. 14.45, §§ 126-129
Per Olsson (S)
Karl-Erik Bengtsson (S)
Monica Kunckel Qvist (SD)

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 123
Helge Scharf Wramling, sekreterare
Ulrika Nittfors, personalrepresentant
Sten Hagberg, personalrepresentant, kl. 08.30-12.00
Anders Lindborg, personalrepresentant, kl. 13.00–16.40
Kjell Svensson, personalrepresentant, kl. 08.30-12.00

Utses att justera

Monica Kunckel Qvist (SD)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25, 2016-09-05

Sekreterare

Helge Scharf Wramling

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

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

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

29 augusti 2016

Datum då anslaget sätts upp

2016-09-05

Datum då anslaget tas ned

2016-09-27

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25,

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes signatur
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BUN § 117

Ändring av dagordning
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. ärende 6 på ärendelista, Yttrande angående Digital agenda, utgår.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0385

Yttrande gällande motion angående utbildning i
hjärt-lungräddning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.

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

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande gällande motion
angående utbildning i hjärt-lungräddning för personal i kommunal
förskola, grundskola, gymnasieskola samt personal inom vård och omsorg
med frekvens på som lägst vartannat år.
Monica Kunckel Qvist (SD) skriver i sin motion hur hjärt-lungräddning är
en typ av första hjälpen för att få igång andning och hjärtverksamhet hos
någon som fått hjärtstopp. Kunckel Qvist beskriver hur hjärt-lungräddning
är en relativt okomplicerad behandling som kan utföras efter bara ett par
timmars utbildning.
Vidare beskriver Kunckel Qvist att hjärt-lungräddning av ett barn till viss
del skiljer sig från hur man hjälper en vuxen och att det därför är av särskild
vikt att utbilda personal inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUN AU 2016-08-15, § 114
Beslutsförslag 2016-07-05
Motion från Monica Kunckel Qvist (SD) – Motion till Varbergs
kommunfullmäktige angående utbildning i hjärt-lungräddning

Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden anser att kompetens kring hjärt- och
lungräddning hos personalen i verksamheten är viktigt och kan rädda liv
om en nödsituation skulle uppstå. Därför erbjuder barn- och
utbildningsförvaltningen i samarbete med kommunhälsan hjärt- och
lungräddningsutbildning till samtliga medarbetare med en frekvens av vart
tredje år. Barn- och utbildningsnämnden ser frekvensen som fullgod och
beslutar därför att avstyrka motionen angående utbildning i hjärtlungräddning med en frekvens av vartannat år.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande

Datum
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Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0384

Yttrande gällande motion om skolfrukost i den
kommunala skolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. avstyrka motionen.

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

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

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

Beskrivning av ärende
Kommunstyrelsen har begärt nämndens yttrande gällande motion
angående skolfrukost i den kommunala skolan. Olle Hällnäs (SD) och
Andreas Feymark (SD) skriver i sin motion att elever som äter frukost har
en sundare kost under resten av dagen och därmed lättare håller vikten, får
färre hål i tänderna och överlag presterar bättre skolan.
Hällnäs och Feymark beskriver hur frukost är en hälsoinvestering på både
kort och lång sikt. Barn som äter frukost blir piggare, undervisningen flyter
lättare och skolresultaten förbättras.
Förslaget grundat på ovan är att införa skolfrukost i samtliga kommunala
skolor.
Skolfrukost ska inte ersätta utan komplettera frukost i hemmet. Skolfrukost
skulle framförallt gagna elever som är morgontrötta, har lång resväg eller
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Barn- och utbildningsnämnden
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som föredrar frukost med sällskap i skolan än att äta frukost ensam
hemma, skriver Hällnäs och Feymark.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUN AU 2016-08-15, § 113
Beslutsförslag 2016-07-04
Motion från Olle Hällnäs (SD) och Andreas Feymark (SD) – Motion till
Varbergs kommunfullmäktige angående skolfrukost i den kommunala
skolan

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen anser precis som Hällnäs och Feymark
att frukost är en positivt påverkande faktor på elevernas välmående och
skolprestation. Vid barn- och utbildningsförvaltningens årliga avstämning
Trygghet och trivsel lades fokus på andel elever som äter frukost och hur
det påverkar resultat och välmående under skoldagen. Slutsatsen då som nu
är att det är av stor vikt att förmedla den positiva effekten av goda
frukostvanor till eleverna för att dessa ska prioritera frukost innan skolan
och därmed höja sitt eget välmående och sina skolprestationer.
Den extra kostnad som skulle följa med att erbjuda samtliga elever
skolfrukost är omfattande och fokus bör enligt förvaltningen istället ligga på
att i det övergripande elevhälsaarbetet och i elevhälsaarbetet på enheten
förmedla vikten av frukost och dess positiva effekt på inlärning och
välmående till eleverna. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför
att avstyrka motionen gällande skolfrukost i den kommunala skolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Dnr BUN 2016/0438

Yttrande över detaljplan för Träslöv 8:139
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska
beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom
fastigheten Träslöv 8:139.
Planområdet är beläget ca 2 km öster om Varbergs centrum i Lilla Träslöv.
Planen möjliggör uppförande av flerbostadshus, i fyra respektive fem
våningar, där den översta våningen är inredd vindsvåning. Bostadshus ut
mot Träslövsvägen hålls lägre medan bostadshus inåt fastigheten kan vara
högre.
Antalet bostäder beräknas till ca 60st.
Tidplan
Samråd Tredje kvartalet 2015
Granskning Andra kvartalet 2016
Antagande Tredje kvartalet 2016

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUN AU 2016-08-15, § 118
Beslutsförslag 2016-06-27
Planområdets placering, Planeringsförutsättningar

Övervägande
Planområdet tillhör Furuberg- och Håstensskolans upptagningsområde.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kommer att påverka barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
Enligt prognos, fastställd av Kommunstyrelsen 2016, som innefattar denna
utbyggnadsplan, finns kapacitet för åk 6-9, Håstensskolan för att täcka
inflyttningen av elever i de nya bostäderna. Däremot ser förvaltningen en
stor risk att kapaciteten för Furubergsskolan F-5, inte räcker till.
Förskoleplatser beräknas kunna tillgodoses inom Varbergs centrum.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Stadsbyggnadskontor, Ivana Markovic

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2015/0265

Yttrande över detaljplan för Mästaren 10
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen och att förvaltningens överväganden ska

beaktas.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i centrala Varbergs södra del, vid Drottnings Blankas
plats. Planförslaget innebär att det kan uppföras byggnader för bostäder
och lokaler för kontor, handel samt vård- central i bottenvåningen utmed
Östra Långgatan. Byggnaderna placeras i liv med omkringliggande gator
och en skyddad innergård skapas.
Bebyggelseförslaget omfattar tre byggnader med en sammanlagd
byggnadsarea om cirka 1500 m².
Mot Klumbergsvägen placeras kvarterets lägre byggnader i 3-3,5 våningar
för att möta den mer småskaliga bebyggelsen norr om.
Som fond till Drottning Blankas plats finns kvarterets högsta byggnad med
slank gavel och en något indragen, lägre långsida. Planen medger att 6
våningar plus inredd vind kan uppföras. Mot Östra Långgatan och inre
delen av Drottning Blankas plats avses byggnaderna vara i cirka 4 våningar
plus inredd vind.
Detaljplaneområdet ligger i centrala Varbergs södra del och gränsar i norr
och öster till bostadsbebyggelse och i väster till parkering och söder till
parken Drottning Blankas plats. Detaljplaneområdet är cirka 3050 m2 och
omfattar fastigheten Mästaren 10. Syftet med planen är att pröva
lämpligheten att förtäta med cirka 55 bostäder samt handel, kontor och
vårdcentral i bottenvåningen i ett centralt och nära läge i Varberg.
Tidplan
Detaljplanen förväntas kunna färdigställas och antas under fjärde kvartalet
2016

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUN AU 2016-08-15, § 119
Beslutsförslag 2016-06-21
Kartbild

Övervägande
Planområdet tillhör Påskbergsskolans upptagningsområde.
Förvaltningen bedömer att detaljplanen kommer att påverka barn- och
utbildningsnämndens verksamheter.
Justerandes signatur
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Enligt prognos, fastställd av Kommunstyrelsen 2016, som innefattar denna
utbyggnadsplan, finns kapacitet inom grundskolan för att täcka inflyttningen
av elever i de nya bostäderna. Med en förändrad prognos finns en risk att
platserna inte räcker till. Förskoleplatser beräknas kunna tillgodoses inom
Varbergs centrum.

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

Justerandes signatur

Stadsbyggnadskontor, Inger Axbrink

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0490

Informationsärende - Resultat VT16 åk 9
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
1. godkänna information kring resultat åk 9 VT16 och att förvaltningen
enligt det systematiska kvalitetsarbetet kommer att presentera en
fördjupad analys av materialet för nämnden den 7 november.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningen har på förfrågan från barn- och
utbildningsnämnden tagit fram en samling nyckeltal som indikatorer på
resultatet i årskurs nio vårterminen 2016. Bland annat presenteras
genomsnittligt meritvärde och preliminära siffror för andel behöriga till
gymnasiet.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUN AU 2016-08-15, § 116
Beslutsförslag 2016-07-12
Bilaga 1 – Resultat åk 9 VT16
Bilaga 2 - Mall för enhetens kvalitetsanalys 20160815

Övervägande
Förvaltningen presenterar här nyckeltal för betygsresultat i årskurs nio,
VT16.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 123

Sammanträdesprotokoll
2016-08-29

12

Dnr BUN 2016/0273

Barn- och utbildningsnämndens budget 2017
och ram 2018-2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2017, ram 2018 och
plan 2019 undantaget avsnitt 3.4 och 4.4 angående Nationell ITstrategi.
2. att förvaltningen får i uppdrag att under hösten ta fram förslag till
lokal IT-strategi som utgör underlag till driftbudget 2017. I
underlaget ska det framgå hur nämnden möter en eventuell Nationell
IT-strategi. Beslutet ersätter tidigare fattat beslut § 93.
3. att förvaltningen får i uppdrag att inför driftbudget 2017 ta fram
förslag på effektiviseringar så att inte resurser till pedagogisk
verksamhet påverkas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Mickael Åkesson yrkar följande:
”Barn- och utbildningsnämnden ambition är att ha en verksamhet med god
kvalité inom anvisad budgetram.
Nämnden konstaterar att kostnaderna för lokaler, måltider och IT tar allt
större del av budgetram och att utrymmet för den pedagogiska
verksamheten riskerar bli allt mindre.
Barn-och utbildningsnämnden beslutar:
-

att godkänna förvaltningens förslag till budget för 2017, ram 2018 och
plan 2019 undantaget avsnitt 3.4 och 4.4 angående Nationell ITstrategi.”

Eva Pehrsson Karlsson (C) yrkar på följande tillägg:
”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag:
-

Justerandes signatur

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

Utdragsbestyrkande
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Roger Kardemark (KD) yrkar på följande tillägg:
”Barn- och utbildningsnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag:
-

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

Jeanette Qvist (S) yrkar, med bifall av Peter Stoltz (S), bifall till
förvaltningens budgetförslag enligt beslutsförslag.

Beslutsordning
Ordföranden ställer sitt eget förslag mot Jeanette Qvists (S) förslag och
finner sitt eget förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Eva Pehrsson-Karlssons (C) och Roger
Kardemarks (KD) tilläggsförslag och finner båda antagna.

Beskrivning av ärendet
Budget 2017 med ram 2018-2019 tar sin utgångspunkt i
Kommunfullmäktiges mål- och inriktningsdokument 2016-2019, barn- och
utbildningsnämndens mål 2016-2019 samt verksamhetsplan för perioden
2016-2019.
Barn- och utbildningsnämnden ser nödvändigheten i att i budgetarbetet
skapa förutsättningar för samtliga verksamheter att upprätthålla kvaliteten
och fortsätta utvecklingen av förbättrade resultat där fler elever når målen i
grundskolan och gymnasiet.
De största utmaningarna som barn- och utbildningsnämnden ser framför
sig under 2017, 2018 och plan för 2019 är:
•
•
•
•

Hantering av ökade hyreskostnader till följd av stora investeringar.
Hantering av IT-kostnader vid eventuellt regeringsbeslut utifrån
föreslagen nationell IT-strategi för skolväsendet.
Bibehålla och rekrytera personal med rätt kompetens i konkurrens
med många andra kommuner.
Ge förutsättningar för barns och elevers olika behov.

Verksamheterna har med sitt utvecklingsarbete mycket goda
förutsättningar att fortsätta utvecklas i enlighet med de satta målen för
mandatperioden 2016-2019 och det är av största vikt att resurserna kan
möjliggöras för att stötta detta arbete.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUN AU 2016-08-15, § 120
Beslutsförslag 2016-08-05
Budget 2017 Barn- och utbildningsnämnden
Justerandes signatur
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Bilaga – Budget 2016, ram 2017 samt plan 2018 barn- och
utbildningsnämnden
BUN 2015/0328 Barn- och utbildningsnämndens mål med tillhörande
indikatorer, enligt beslut BUN 150831
BUN 2015/0713 Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsplan
2016-2019

Övervägande
I enlighet med beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
Emma Lundgren

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 124
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Dnr

Information - Pågående arbete med uppdatering
av bilaga till lokalförsörjningsplan
Utredare presenterar arbetsmaterial angående pågående arbete med
uppdatering av bilaga till lokalförsörjningsplan. Ärendet kommer att
behandlas som beslutsärende på nämndsammanträde den 3 oktober.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

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

Studieresa
Skolinspektionens besök den 15 september
Skolskjuts/skolskjutsregler
Statsbidrag Lärarnas löner
Förstudie Transport- och industriprogrammet
Sommarskola; ytterligare rapportering och samlad bild från
sommarskolan planeras efter möte med socialförvaltningen.
Enheten för nyanlända; lägesrapport
Från Great to Excellent (FGTE); utvecklingschef informerar om det
fortsatta utvecklingsarbetet med FGTE. Regionalt samarbete inom
Halland pågår/planeras med gemensamt kompetensutveckling,
kollegialt lärande genom utbyte och besök och med stöd av akademin.
Aktörer i detta samarbete är kommuner, Region Halland och
Högskolan i Halmstad.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2016/0144

Information – Förstudie Applagården
Avdelningschef mark- och exploatering, samhällsutvecklingskontoret,
informerar om arbete med förstudie Applagården och olika alternativ.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2016/0040-6
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2016/0072-12
Återrapportering från uppgivna kränkningar, Hagaskolan läsåret 15/16,
BUN 2016/0158-9
Avslutade ärenden: tidigare anmälan av kränkande behandling BUN
2016/0059-3--4, Lindberg skola, BUN 2016/0059-10
Anmälan om kränkande behandling Håstensskolan BUN 2016/0113-11
Anmälan om kränkande behandling Väröbackaskolan BUN 2016/0464-1--2
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Delegeringsbeslut/ Meddelanden
Delegationsbeslut, BUN 2016/0019-50 och BUN 2016/0019-52--54, Beslut
om rektorsansvar under ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegationsbeslut, BUN 2016/0240-18, Beslut om tilläggsbelopp, Joachim
Wadström
Delegationsbeslut, BUN 2016/0240-17, Beslut gällande rätt att slutföra
skolgången, Micael Åkesson
Delegationsbeslut, BUN 2016/0164-12, Beslut gällande vårdnadshavarens
begäran att dottern ska börja förskoleklass från och med höstterminen det
år barnet fyller fem år, Micael Åkesson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-15, Utökning av tid utifrån föräldrars
behov, Vidhöge förskolan, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-16, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Vidhöge förskolan, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-17, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Ringvägens förskola, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-18, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Ramstorps förskola, Linda Persson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0003-19, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Stenåsa förskola, Lena Emilsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0001-30, Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet, Almers skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-100, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Påskbergsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-43, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Almers skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-99, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Bockstensskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-98, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Göthriksskola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-62, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Lindbergsskola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0001-26, Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet, Bosgårdsskolan, Håkan Olsson
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Delegeringsbeslut BUN 2016/0001-38, Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet, Deromeskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-74, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Bläshammar skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-75, Beslut om förlängning av växelvis
skolskjuts, Linbergs skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-36, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Deromeskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-70, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Ankarskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0002-74, Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet, Bläshammar skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0019-48, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2016/0019-19, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2016/0092-10, Anpassningsärende – Kung Karl
skola, Micael Åkesson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0021-12, Anpassningsärende – Hagaskolan,
Micael Åkesson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0431-2, Anpassningsärende – Lindbergs
skola, Micael Åkesson
Protokoll Samverkan
160817
160824
Meddelanden
Protokollsutdrag Kf § 109, Begäran om medel för 2017 – investering av
väderskydd för bygg- och anläggningsprogrammet, Peder Skrivares skola
Skolinspektionen, Uppföljning av kvalitetsgranskning av läs- och
skrivundervisningen, Ankarskolan
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Övriga frågor
Lokaler Peder Skrivares skola
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga angående lokalsituationen på PS.
Gymnasiechef svarar.
Skolstart gymnasiet och grundskola
Roger Kardemark (KD) frågar hur skolstarten på PS och i grundskolan
upplevdes.
Gymnasiechef svarar att skolstarten var mycket lugn och att detta beror på
att man har arbetat mycket förebyggande; grundskolechef bekräftar samma
bild för grundskolan.
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