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Plats och tid

A 1, kl. 13.00–17.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Jeanette Qvist (S)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Karl-Erik Bengtsson (S)
Margit Kastberg (M)
Nevrie B Suleyman (M)
Peter Stoltz (S)
Per Olsson (S)
Ing-Marie Berggren (S)
Christer Andersson (S)
Reine Antonér (M)
Barbro Gunnarsson (M)
Mattias Ahlström (FP) tom. kl. 15.30, §§ 137-138
Louise Blixt Modée (C), from. kl. 15.30, §§ 140-145

Ersättare –
ej tjänstgörande

-

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Helge Scharf Wramling, nämndsekreterare
Agneta Svenberg, chef förskoleverksamhet
Joachim Wadström, grundskolechef
Petra Svensson, personalrepresentant
Anita Johannesson, personalrepresentant
Ulrika Nittfors, personalrepresentant

Utses att justera

Jeanette Qvist (S)

Justeringens plats och
tid

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Norrgatan 25, 2014-10-27

Sekreterare

Helge Scharf Wramling

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Jeanette Qvist

Paragraf

137-145
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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

20 oktober 2014

Datum för anslags
uppsättande

2014-10-27

Förvaringsplats för
protokoll

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2014-11-18

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 137

Sammanträdesprotokoll
2014-10-20

3

Dnr

Förvaltningschef informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
• Organisation Barn- och elevhälsan, rekrytering chef Elevhälsa pågår
• Kartläggning specialpedagogisk kompetens
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Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr

Information - Resursfördelningsmodell
Chefcontroller och chef förskoleverksamhet presenterar arbetsmaterial.
Chefcontroller informerar om ny del angående pedagogisk omsorg inför
beslut resursfördelningsmodell BUN 141027.
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Dnr BUN 2014/0242

Månadsrapport september
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
-

att godkänna redovisning Månadsrapport september 2014.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Redovisning Månadsrapport september 2014 enligt bilaga. Månadsrapporten
för september 2014 påvisar en förbättrad prognos gentemot delårsrapporten
per augusti. Det prognostiserade underskottet för Barn- och
utbildningsnämnden är per september -10 miljoner kronor samt -6 miljoner
kronor efter användning av resultatfond på 4 miljoner kronor enligt
nämndbeslut.

Yttrande
Enligt bilaga: BUN Månadsrapport 2014 september
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Dnr BUN 2014/0503

Nämndens ofördelade medel 2014
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

avslå Eva Pehrsson-Karlssons (C) förslag.

Reservation
Eva Pehrsson-Karlsson och Louise Blixt-Modée (båda C) reserverar sig
skriftligt mot beslutet till förmån för Eva Pehrsson-Karlsson förslag (se
bilaga A).
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar bifall till sitt förslag enligt yrkande BUN
140901, § 118.
Micael Åkesson (M) yrkar bifall till barn- och utbildningsförvaltningens
förslag enligt tjänsteutlåtande.
Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner sitt eget förslag
antaget.
Ärendet
På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 1 september 2014
yrkade Eva Pehrsson-Karlsson (C) följande:
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
- 600 000 kronor ur nämndens ofördelade medel 2014 tilldelas skolor
med färre än 100 elever under höstterminen
- pengarna förvaltas av grundskolechefen, som i dialog med berörda
rektorer tilldelar de olika skolorna medel efter behov
- ev. omprövning av fördelningsmodellen tas efter utvärdering hösten
2014.
Nämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bereda frågan om
eventuell fördelning av nämndens ofördelade medel 2014 enligt Eva
Pehrsson-Karlssons (C) förslag och redovisa ett förslag till svar till nämnden
oktober 2014.
Nämnden behandlade ärendet den 1 september 2014, § 118.
Arbetsutskottet behandlade ärendet den 6 oktober 2014, § 121.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Yttrande
Förvaltningen har till barn- och utbildningsnämnden i juni 2014 redovisat
hur resursfördelningen för 2014 har utfallit. Rektorerna på respektive skola
har också uttryckt att de ser resurserna hanterbara för att tillgodose behoven
samt organisation. Med bakgrund av detta samt det ekonomiska läget som
redovisades bland annat i samband med delårsrapport augusti ser
förvaltningen inga möjligheter att stödja en satsning enligt Eva PehrssonKarlssons (C) förslag.
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Dnr BUN 2014/0504

Svar gällande revisionsrapport om kompetensutveckling
inom skolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande svar på revisionsrapport gällande granskning av
kompetensutveckling inom skolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Revisionsbyrån KPMG har fått i uppdrag av Varbergs kommuns revisorer
att granska strategier och rutiner för kompetensutveckling inom förskola,
grundskola och gymnasium.
Nedan redovisas synpunkter som lyfts i rapporten samt förvaltningens svar
på dessa direkt under.
Befintligt introduktionsmaterial för nyanställda
kompletteras med t.ex. anmälningsskyldighet.

bör

justeras

och

Vid nyanställning inom Barn och utbildningsförvaltningen sker en
introduktion som omfattar flera moment och genomgång av olika dokument.
Detta inkluderar förvaltningens barn- och elevhälsaplan där bland annat
anmälningsskyldighet finns beskrivet. Introduktion inkluderar även
information gällande intranätet Vinden, där samtliga nödvändiga riktlinjer
finns.
Personal på gymnasiet är mindre nöjd med sin kompetensutveckling än sina
kollegor i förskola och grundskolan.
Det är förvaltningens ambition att skapa samsyn och tillgodose
kompetenshöjande utvecklingsinsatser för samtliga verksamheter.
Förvaltningen ser också i detta en nödvändighet att medel för
kompetensutveckling förstärks och finns att tillgå för att bibehålla och
utveckla personal för att nå ökad måluppfyllelse.
Barn och utbildningsförvaltningens övergripande arbete syftar till att bidra
till en samsyn och tydlighet utifrån nämndens satsningar. Målet är att
tydliggöra de centrala strategiska inriktningarna och processer med tydliga
effektmål och förutsättningar. Hur detta sker formas i dialog med
verksamheterna för att möta de behov som finns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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I
huvudmannens
systematiska
kvalitetsarbete
finns
det
tre
avstämningspunkter med fokus på Bästa möjliga möte för lärande- Enkäten
Trygghet och trivsel, lärandeprocesser och resultat/måluppfyllelse, -rapport
och analys. Analysen vid varje avstämningspunkt måste också beaktas i
kompetensutvecklingsplanen. Analysen tar sin utgångspunkt i följande
frågeställningar:
-Vilka färdigheter och förmågor behöver barn/elever för att uppnå viktiga
mål?
-Vilka kompetenser behöver de professionella för att möta dessa behov?
-På vilket sätt kan man få den kompetensen?
-På vilket sätt förändrar vi vårt lärande möte med barn och elever?
-Vilken effekt får detta?
Skolledarnas kompetensutveckling och förutsättningar att klara sina
uppdrag.
Skolledarnas förutsättningar ses över. Förvaltningen analyserar vilka
stödfunktioner som rektor har att tillhandahålla för att klara uppdragets
omfattning. Behov finns att utveckla, fördjupna och förstärka stödfunktioner
till rektor som skapar förutsättningar för att fungera som pedagogisk ledare
enligt lagens definition. Förvaltningens ambition är att skapa utvecklat stöd
administrativt. Förvaltningen har drivit frågan om gemensamt beslutstöd
och med verktyg för även uppföljning och prognos. När detta blir verklighet
så kommer det att skapa en stor lättnad i rektors och förskolechefs vardag.
En
ny
elevhälsaorganisation
ska
öka
förutsättningar
för
rektors/förskolechefs ledarskap.
Strategi för att anställa förskollärare och lärare med forskarutbildning
Vid rekrytering i Varbergs kommun är det en målsättning att anställa
behöriga och legitimerade pedagoger. Andelen behöriga förskollärare och
lärare är hög. Målsättningen är att fortsätta erbjuda attraktiva tjänster och att
fortsätta arbeta med utifrån kartlagda kompetensförsörjningsbehov.
Yttrande
Förvaltningen redogör ovan för hur arbetet med kompetensutveckling sker
och ska utvecklas. Det är förvaltningens åsikt att det pågår insatser gällande
samtliga påtalade kommentarer i granskningen av kompetensutveckling
inom skolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Revisorer
Kommunfullmäktige presidium
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Dnr

Information - Besök från Hallandstrafiken angående
skolskjutsplanering och ny upphandling
Skoltrafikansvarig från Hallandstrafiken informerar om skolskjuts i
regionen. Bland annat informeras om skolskjutsavtal Varberg, Varberg
skolskjuts trafikkostnader, administrationskostnader och utmaningar för
Varberg. Sist nämnda består av:
• Ökning av antalet skolskjutsberättigade elever
Inflyttning av elever främst runt Varberg stad men även norra kusten
Ökning på grund av utökad lagstiftning – växelvis boende, skolval mm
• Ökning av kravet på myndighetsutövning
Bedömning växelvisboende
Farlig väg
Skolval
• Pågående organisationsförändring inom grundskolan
Ställer höga krav på planeringen för att klara det inom befintliga resurser
Försvåras med enstaka schemaramsförändringar under samma period
Vidare informeras om nuvarande uppdragsavtalen samt utblick mot
upphandling 2018-2020.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2014/0311-2
Anmälan om kränkande behandling Almers skola BUN 2014/0583-1
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2014/0548-1
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2014/0549-1
Anmälan om kränkande behandling Rolfstorp skola BUN 2014/0550-1
Anmälan om kränkande behandling Spannarp skola BUN 2014/0563-1
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2014/0564-1
Anmälan om kränkande behandling Buaskolan BUN 2014/0565-1
Anmälan om kränkande behandling Göthriks skola BUN 2014/0568-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0569-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0569-2
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2014/0572-1
Anmälan om kränkande behandling Kung Karls skola BUN 2014/0584-1
Avslutat ärende om kränkande behandling Lindsbergs skolas fritidhem
BUN 2014/0492-2
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Delegeringsbeslut - Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2014/0462-2 Beslut om tilläggsbelopp, Mari
Sandell Molander
Delegeringsbeslut BUN 2014/0462-3 Beslut om tilläggsbelopp, Mari
Sandell Molander
Delegationsbeslut BUN 2014/0045-74--76, Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0059-17 Anvisning av plast för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Kristina Gustafsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0059-18 Anvisning av plast för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Caroline Josander
Delegeringsbeslut BUN 2014/0059-19 Anvisning av plast för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Andreas Gustafsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0037-47 Beslut om skolskjuts av annan
särskild omständighet för elev på Håstenskola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0026-133 Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet Rolfstorps skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0037-46 Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet Rolfstorps skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2014/0045-73 Anställning av obehörig personal
längre än sex månader, Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2014/0562-1 Tyck om Varberg, synpunkt om mat i
skola/förskola

Protokoll Samverkan
141001
141008
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Tillkommande ärenden/övriga frågor
Fråga angående bemanning/tillsättning av vikarier
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga angående bemanning/tillsättning av
vikarier.
Chefcontroller svarar angående bemanningssituationen. Förvaltningen har
många timvikarier till förfogande men en del kortare pass kan vara svårt att
matcha. Det är svårare att hitta vikarie på lärarsidan än på fritids.

Fråga angående Det kommunala informationsansvaret (KIA)
Jeanette Qvist (S) efterfrågar dokumentation till nämnden angående Det
kommunala informationsansvaret (KIA). Varje kommun i Sverige har ett
informationsansvar enligt Skollagen som innebär att en hemkommun ska
löpande hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen som
fullgjort sin skolplikt (åk 9), inte har ett slutbetyg från gymnasiet samt ej
fyllt 20 år, är sysselsatta. Detta i syfte för att kunna erbjuda dem lämpliga
individuella åtgärder.
Förvaltningschefen återkommer i frågan.

Deltagande på konferens ”Välmående ger resultat”
Micael Åkesson (M) informerar om arbetsutskottets beslut att de
nämndsledamöter som vill får gå på konferens ”Välmående ger resultat”, 4
december i Varberg.

Frukt/mat i förskolan
Nevrie B Suleyman (M) frågar om frukt i förskolan har minskat. Vidare
frågar hon hur matportioner i förskolan beräknas.
Förvaltningschef återkommer med svar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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