Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-05-21
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Plats och tid

A1, stadshus A, kl. 8.30-16.30, ajournering kl. 12.15-13.15

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Hanna Netterberg (M)
Margit Kastberg (M)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Madeleine Bagge (MP)
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Roger Kardemark (KD)
Jeanette Qvist (S)
Peter Stoltz (S)
Jenny Bolgert (S)
Per Olsson (S), §§ 50-60 och 69-74, ej kl. 13.15-13.30
Gerhard Eriksson (V), §§ 61-68
Karl-Erik Bengtsson (S)
Fredrik Gustafsson (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Hannah Björnerhag (M), t.om. kl. 12.15
Håkan Olsson (M)
Katarina Sundvall (C)

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Emma Lundgren, avdelningschef ekonomi och lokaler, §§ 50-58, 69
Maria Wirén, utvecklingschef § 60
Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola §§ 57 och 61-68
Maria Gustafsson, gymnasiechef, § 54
Katarina Lindh, avdelningschef fastighet, serviceförvaltningen, § 54
Joachim Wadström grundskolechef, §§ 59-60
Johan Berntsson, grundskolechef, §§ 60, 69
Lars Karlsson, administrativ chef, § 58
Helge Scharf Wramling, sekreterare
Ulrika Nittfors, personalrepresentant
Sten Hagberg, personalrepresentant

Utses att justera

Jenny Bolgert (S)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25, 2018-05-25

Sekreterare

Helge Scharf Wramling

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Jenny Bolgert

Justerandes sign

Paragraf

Utdragsbestyrkande

50-74

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 50
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Dnr BUN 2018/0322

Yttrande på remiss - policy för medborgardialog
för Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta yttrande enligt ärendebeskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen ger barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig
över förslag på policy för medborgardialog i Varbergs kommun.
I policyn beskrivs att medborgardialogens syfte är att vara en naturlig del av
styrningen genom att komplettera den representativa demokratin.
Medborgardialog är de förtroendevaldas verktyg i styrning och
beslutsfattande.
För att stödja och utveckla kommunens dialogkompetens samordnar
kommunstyrelsens förvaltning ett nätverk med representanter från
respektive förvaltning.
Policyn kommer att kompletteras med riktlinjer för medborgardialog i
Varbergs kommun.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 58
Beslutsförslag 2018-04-17
Förslag till policy för medborgardialog i Varbergs kommun

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen har inga synpunkter på förslaget.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0361

Yttrande remiss för Samrådshandling gällande
detaljplan för Kvarnaliden 9 m.fl.
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplan för Kvarnaliden 9 m.fl. och att förvaltningens
övervägande ska beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger i centrala Varberg mellan Östra Långgatan och Södra
Vägen. Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga flerbostadshus,
delvis med inriktning på ungdomsbostäder.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 60
Beslutsförslag 2018-04-19
Plankarta, detaljplan för Kvarnaliden 9 m.fl.
Plan och genomförandebeskrivning, detaljplan för Kvarnaliden 9 m.fl.
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplane
rochomradesbestammelser/aktuellaprogramochplaner

Övervägande
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll kommer att påverka
barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser utifrån utbyggnadsplanerna att det
är viktigt att tillgodose behovet av platser i förskola och skola och att det
ligger i fas med utbyggnad av bostäder.
Barn- och utbildningsförvaltningen har arbetat fram en behovsanalys
avseende behov av grundskoleplatser i centrum och kommer under 2018 att
arbeta fram en behovsanalys över behovet av förskoleplatser i
centrumområdet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2018/0363

Yttrande remiss detaljplan för del av
Getakärr2:6 m.fl. Kvarnagården östra
industriområde, Varbergs kommun
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillstyrka detaljplanen för del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra
industriområde, Varbergs kommun och att förvaltningens övervägande
ska beaktas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Planområdet ligger ca 4 km nordöst om Varbergs centrum och omfattar ett
ca 16 ha stort område som idag består av befintlig industrimark, hästhage,
gokartbana och jordbruksmark. Detaljplanens syfte är att skapa
förutsättningar för verksamhetsmark som industri och lager, och på så vis
möjliggöra en utveckling av den östra delen av industriområdet
Kvarnagården.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 61
Beslutsförslag 2018-04-19
Plankarta, Detaljplan för del av Getakärr 2:6 m.fl. Kvarnagården östra
industriområde, Varbergs kommun
https://www.varberg.se/byggabomiljo/kommunensplanarbete/detaljplane
rochomradesbestammelser/aktuellaprogramochplaner

Övervägande
Förvaltningen bedömer att detaljplanens innehåll inte kommer att påverka
barn- och utbildningsnämndens verksamheter.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Samhällsutvecklingskontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 53
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Dnr BUN 2018/0403

Lokaloptimering Vidhögeskolan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna de kostnader som uppkommit på grund av
underhållsbehovet
2. godkänna en total hyresökning till 2 570 000 kr för lokaloptimering
Vidhögeskolan utifrån den nya internhyresprissättningen.

Beskrivning av ärendet
I samband med beslut om investering för Vidhögeskolans ombyggnation
avsatte serviceförvaltningen medel för underhåll. Under genomförande av
projektet har det identifierats ytterligare underhållsåtgärder vilka med
fördel kan göras under nuvarande projekt. Alternativet är att senarelägga
underhållsåtgärderna och utföra de såsom underhållsprojekt genom
serviceförvaltningen. Projektets investeringsvolym följer budget, men det är
att föredra att göra underhållsåtgärderna nu när det finns entreprenör på
plats och när verksamheten inte störs av tillkommande arbete.
Alla kostnader som tillhör lokalerna, inklusive underhåll/reinvestering
läggs på hyran. Detta innebär att hyreskostnaden justeras utifrån den
faktiska åtgärden, det vill säga både utifrån investeringen
(ombyggnationen) och de underhållsaktiviteter som gjorts.
Underhållskostnaden läggs på det totala beståndet och fördelas ut
procentuellt på funktionshyran. Om underhållet genomförs i ett senare
skede kommer kostnaden påföras hyran det året.
Projektet har ansökt om två olika bidrag hos Boverket; ”Upprustning av
skollokaler” och ”Upprustning av utemiljöer vid skolor” vilket kan ge ca 7
000 000 kr till projektet när det är färdigställt. Om bidraget erhålls
minskas årshyran med 400 000 kr
Som underlag till beslutsförslag bifogas styrgruppsmötesprotokoll.

Styrgruppens överväganden
Styrgruppen bedömer att det bästa alternativet är att göra planerade
åtgärder nu när det finns entreprenörer på plats och det finns liten risk för
ytterligare störningar på verksamheten. Objektets kapitalkostnader
kommer att öka med 2 570 000 kr respektive 2 280 000 kr beroende av om
bidrag faller ut eller ej (beräknad hyresökning i förstudie är 2 459 000 kr,
men är bedömd på den gamla internhyresprissättningen). Om underhållet
senareläggs kommer hyran påverkas i ett senare skede.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 75
Beslutsförslag 2018-04-30
Styrgruppsmötesprotokoll 2018-04-24
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Emma Lundgren
Serviceförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 54

Sammanträdesprotokoll
2018-05-21

7

Dnr BUN 2018/0404

Lokaler för fordonsprogrammet vid Peder
Skrivares skola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna förlängning av hyresavtal för Tolken med en mer
omfattande upprustning av lokalerna än tidigare beslutats
2. godkänna en hyreshöjning av Tolken om ca 770 000kr per år mer än
tidigare beslutats, alltså ca 1 370 000kr per år i 5 år. Därefter sänks
årshyran med 15%
3. godkänna förlängd hyresperiod på 5 år med ytterligare förlängning
på 1 år i taget.

Beskrivning av ärendet
I augusti 2017 beslutade barn- och utbildningsnämnden att godkänna en
hyreshöjning av Tolken på ca 600 000kr, efter dialog med hyresvärden
visade det sig att denna höjning endast avsåg att möta marknadsmässig
hyra, inte upprustningskostnaderna då dessa inte är fastställda förrän nu.
Idag är lokalerna omoderna och motsvarar inte de krav som ställs på en
modern verkstad. Det finns flera externa aktörer som vill ingå eller förfrågat
om att ingå samarbete med skolan som kommer innebära ett kvalitetslyft
för hela utbildningen. Men samtliga kräver lokaler som är anpassade för
utbildningen.
Åtgärderna är för att hålla en rimlig nivå på verkstäderna i enlighet med de
krav som ställs. Jämfört med andra gymnasieskolor är våra lokaler långt
efter, trots detta håller utbildningen hög klass, med bra lokaler kommer PS
ligga i framkant i landet.
Efter att föreslagna åtgärder är utförda kommer fordonsprogrammet kunna
erbjuda ca 10 nya elevplatser, alltså gå från 24 till 34 platser. Detta är ett
välkommet tillskott då utbildningen är eftertraktad.
Den föreslagna upprustningen innefattar:
• samtliga innerväggar i lilla verkstaden rivs och de fasta svetsbåsen
tas bort för att frigöra yta för verkstadsplatser.
• Alla golv och väggar i verkstäderna görs i ordning, detta för att
städning skall kunna genomföras på ett effektivt sätt.
• Taket i lilla verkstaden rensas från tryckluft, gas och ventilation för
att möjliggöra verkstadsplatser.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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En omdisponering av lokalerna görs så att personvagnar får den lilla
verkstaden och tung mekaniker får den stora. Detta får stor effekt på
arbetsmiljö och säkerhet då lärarna inte har elever i båda
verkstäderna samtidigt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 74
Beslutsförslag 2018-04-30

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer behovet av upprustning av
fordonsprogrammets lokaler på Tolken som mycket angeläget.
Den nya hyran hamnar på ca 1675 kr per kvadratmeter vilket inte är
orimligt för nyrenoverade lokaler i centrumområdet.
________________________________

Protokollsutdrag
Annika Millegård, serviceförvaltningen
Emma Lundgren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 55
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Dnr BUN 2018/0027

Uppföljning av nämndsbeslut/uppdrag
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning av nämndsbeslut enligt förteckning i
ärendebeskrivning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Enligt barn- och utbildningsnämndens internkontrollplan 2018 ska
uppföljning av nämndsbeslut/uppdrag ske 2 gånger per år och redovisas till
nämnd.
Med uppföljning av nämndsbeslut avses uppdrag av olika slag, till exempel
utredning, uppföljning eller utvärdering, från nämnd eller arbetsutskott till
förvaltningen; även återremiss/bordläggning redovisas. Förvaltningen
redovisade senast en förteckning för nämnden den 2 oktober 2017, BUN §
70.
I förteckningen nedan redovisas uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden/arbetsutskottet som är obesvarade sedan förra
redovisningen samt nya uppdrag sedan oktober 2017.
Återrapportering till nämnd har skett/kommer att ske enligt följande:
Uppdrag

Datum
uppdrag,
instans

Uppdrag - Uppföljning av
Strategisk plan för Peder
Skrivare skola görs varje
halvår.

BUN § 124, Redovisades på BUN
2014-09-29 2017- 12-11, § 148.

Justerandes signatur

Återrapportering till
BUN

Ny uppföljning redovisas
på BUN 2018-06-25.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-05-21

Uppdrag - ANDTstrategi och policy följs
upp årligen av
nämnden.

BUN § 32
2015-03-30

Uppdrag till förvaltningen att
återrapportera halvårsvis hur
medlen, 2 miljoner kronor ur
resultatreserv, angående
kompetensutvecklingsinsatser.

BUN § 95,
2016-05-23

Redovisades 2017-12-11,
§ 147

Följduppdrag BUN 2017-0403, § 37: ”De skolor där
lärmiljön inte har
anpassats ska skyndsamt
åtgärdas.”

BUN 201704-03, § 37

Uppdrag – Översyn av
förskoleplatser inom
Väröbacka/Stråvalla

BUNAU §
37,
2017-02-13

Rapportering
sker
löpande och
övergripande i samband
med
Lokalförsörjningsplan,
BUN 180903.
Redovisades på BUN
2017-12-11 § 157,
Behovsanalys avseende
förskola och skola i
Väröbacka och Bua
2018-2030 och därefter.

Applagårdens förskola –
”4. placering av förskolan
ska göras så att utemiljön
för både förskola och skola
säkerställs vid eventuell
utbyggnad. Förslaget ska
redovisas för nämnden
innan projektering
påbörjas.”

BUN
2017-0227, § 8

Justerandes signatur
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Redovisning ANDT
behandlades på BUN
2017-11-06, § 139.
Delredovisning till
BUN sker via rapport
Trygghet och trivsel,
BUN 2018-06-25.
Redovisning 2019 sker
via Trygg i Varberg och
Folkhälsorådet.

Projektering har inte
påbörjats än. Barnoch
utbildningsförvaltnin
gen väntar på
återkoppling från
samhällsutvecklingsk
ontoret.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-05-21

Jämställdhetsbokslut 2016
”2. förvaltningen får i
uppdrag att ta fram en
fördjupad analys kring
skillnaden mellan pojkars
och flickors resultat och
presentation av pågående
och tänkta åtgärder.”

BUN § 13,
2017-02-27

Redovisades i samband
med Rapport – Mål och
resultat 2017, BUN 201712-11 § 160, och
Årsredovisning 2017
inklusive
jämställdhetsbokslut 2017,
BUN 2018-04-09 § 1.

Uppdatering av Regler och
avgifter för förskola,
pedagogisk omsorg
och fritidshem

BUN 201705-15, § 69

Rapportering sker
februari 2019.

BUN 201706-26, §
82,

Redovisades på BUN
2017-12-11, § 147

11

”2. att förvaltningen ska
redovisa konsekvenserna
med planeringsdagarna i
förskolan och samordning
med skolan till nämnden i
februari 2019.”
Nämndens ofördelade
medel 2017
”1. tillskjuta 3 miljoner
kronor från nämndens
ofördelade medel,
inkluderat medel till
fristående verksamheter,
och att använda dessa
medel enligt punkt 2 och 3
2. 2,5 miljoner kronor för
att
med bl.a.
värdegrundshöjande
insatser stärka stödet för
nyanlända, elever i
särskola eller barn i behov
av särskilt stöd.
3. 0,5 miljoner kronor att öka
elevernas delaktighet kring
måltiden, och därmed
skapa bättre förutsättningar
för nöjda matgäster
4. förvaltningen får i uppdrag
att redovisa hur medlen ska
fördelas samt att inför
driftbudget 2018 redovisa
hur det har utfallit.”

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Mat som pedagogiskt redskap
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BUN 201706-26, § 90

Rapportering sker i
oktober 2019 i
samarbete med
serviceförvaltingen.

Undersökningsuppdrag till
demokratiprojektet, elever på
PS

BUN 201710-02, §
133

Resultat
redovisades av
elever på BUN
2018-02-26 § 18

Komplettering till IT-strategi

BUN
2018-1211, § 167

Frågan
behandlades på
BUNAU 201801-29 § 7 och
BUN 2018-0409, § 45.

BUN
2018-0226, § 27

Resultat
redovisas på
BUN 2018-0625.

BUNAU,
2018-0326, § 52

Ärendet tas upp på
BUN 2018-10-01.

”2. att barn- och
utbildningsförvaltningen
ges i uppdrag att, inom
ram av enkät Trygghet
och trivsel, ta fram och
genomföra en
undersökning,
avseende hur maten och
måltiderna uppfattas,
riktad till föräldrar
och barn i skolan
och förskolan.”

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden
beslutar att
1. frågan hänskjuts till
arbetsutskottet för
beredning.
Antalet anmälningar om
diskriminering eller kränkande
behandling på ackumulerad
nivå

12

Barn- och
utbildningsnämnden
beslutar att
1. förvaltningen ges i
uppdrag att halvårsvis,
per skola, redovisa
antalet anmälningar om
diskriminering eller
kränkande behandling på
ackumulerad nivå.
Återremiss – Revidering av
riktlinjer för tilläggsbelopp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Återremiss – Förändrade
rutiner och förbättringsposter
för bättre nyttjande av
skolskjutsar i Varbergs
kommun; ändringar för
nyckelkod 0701 och 0702

Sammanträdesprotokoll
2018-05-21

BUNAU,
2018-0326, § 54

13

Ärendet tas upp
på BUN 2018-1001.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 70
Beslutsförslag 2018-04-20
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 56

Sammanträdesprotokoll
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Dnr BUN 2018/0402

Dataskyddsombud barn- och
utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. utse Maria Pålsén till dataskyddsombud för barn- och
utbildningsnämnden från och med 25 maj 2018 till och med 28 juni
2018
2. utse Kerstin Glittmark till dataskyddsombud för barn- och
utbildningsnämnden från och med 29 juni 2018.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får
behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018 och
ersätter då personuppgiftslagen, PuL.
Respektive nämnd och bolag är personuppgiftsansvarig för behandlingen av
personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska
varje nämnd utse ett dataskyddsombud.
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland
annat ha följande uppgifter:
• Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar
personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen
• Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till
och utbilda personal
• Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende
dataskydd och övervaka genomförandet
• Att samarbeta med tillsynsmyndigheten
• Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som
rör behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i
andra frågor.
En annan förändring är att de nya reglerna ställer krav på
dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den
person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses
på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att
utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 71
Beslutsförslag 2018-04-30

Övervägande
Efter diskussioner med kommunerna i Halland har man kommit överens
om att anställa två gemensamma dataskyddsombud för Kungsbacka,
Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm. Ett av ombuden ska främst arbeta
mot Kungsbacka och Varberg och det andra mot Falkenberg, Hylte och
Laholm. Målet är att de två dataskyddsombuden ska samverka och
gemensamt ta ställning i övergripande frågeställningar.
För Kungsbacka och Varberg har Kerstin Glittmark anställts och hon börjar
sin tjänstgöring 29 juni 2018. Fram till detta datum föreslås att nämnden
utser befintligt personuppgiftsombud till dataskyddsombud. Nuvarande
personuppgiftsombud för barn- och utbildningsnämnden är Maria Pålsén.
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Protokollsutdrag
Maria Pålsén
Ledningsgrupp
Kommunikation
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2018/0345

Rumsfunktionsprogram (RFP) för förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. återremittera ärendet till förvaltningen.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Hanna Netterberg (M) med bifall av Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar att
återremittera ärendet till förvaltningen.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Hanna Netterbergs (M) m.fl. förslag och
finner det antaget.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden har haft flera stora förskolebyggnationer
under senaste åren och efter varje byggnation har en utvärdering skett.
Barn-och utbildningsförvaltningen har haft en arbetsgrupp som har arbetat
med specifikation av behoven, som har resulterat i ett
Rumsfunktionsprogram (RFP) för förskola, som beskriver varje typ av rum.
Arbetsgruppen har bestått av verksamhetschef för förskola, lokalstrateg
samt förskolechefer som har varit, eller är inne i en byggnation.
Styrande i RFP, är 6,5-7,5 kvm pedagogisk yta/barn inne, samt 30-40 kvm
friyta/barn ute. Ambitionen är alltid att maximera ytan så mycket som
möjligt inom dessa ramar. Avdelningsbegreppet används inte i RFP, utan
en sektion är för 40 barn.
Det som ytmässigt skiljer det uppdaterade rumsfunktionsprogrammet ifrån
nuvarande konceptförskolor, är utökade administrativa delar för
pedagogerna, som behövs för att de ska kunna uppfylla sitt uppdrag.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 73
Beslutsförslag 2018-04-05
Rumsfunktionsprogram för förskola
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Dnr BUN 2018/0294

Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport
april 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna redovisning tertialrapport april 2018.
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Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden avger efter februari 2018 en månadsrapport
med uppföljning avseende avvikelser mot planerad verksamhet, ekonomi
och personal.
Barn- och utbildningsnämnden prognosticerar per sista februari 2018 ett
underskott om 2 500 tkr efter planerat nyttjande av resultatreserv om 4
200 tkr respektive 1 903 tkr för 2018. Det planerade underskottet är
hänförbart till kostnader för evakueringslokaler, avetableringskostnader
samt flyttkostnader (BUN 2017/0649) samt Psynk-projektet.
I underskott om 2 500 tkr ovan beräknas nämndens ofördelade medel som
om de till fullo används under 2018. Beroende på beslut kring nyttjande av
ofördelade medel kan prognos komma att förändras i kommande
bokslutsrapporter.
Underskottet om 2 500 tkr är en uppskattning i nuläget över de kostnader
som barn- och utbildningsnämnden kommer ha avseende evakuering av
Bosgårdsskolan samt Mariedalsskolan.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-05-14
Barn- och utbildningsnämndens tertialrapport april 2018

Övervägande
Förvaltningens övervägande i enlighet med beslutsunderlag.
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Dnr BUN 2017/0634

Svar till Skolinspektionen efter Beslut
Kvalitetsgranskning Förutsättningar för
delaktighet i undervisningen vid
Påskbergsskolan 4-9 i Varbergs kommun
(Skolinspektionens dnr 400–2016:11440)
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta svar till Skolinspektionen enligt bilaga.
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Beskrivning av ärendet
Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av "Förutsättningar
för delaktighet i undervisningen" på Påskbergsskolan 4-9 i Varbergs
kommun i november 2017. Syftet var att granska och bedöma hur lärare
skapar förutsättningar för alla elevers delaktighet i
undervisningssituationen.
Skolinspektionen bedömer - enligt rapport - att lärares arbete med att
skapa förutsättningar för alla elevers delaktighet i undervisningen fungerar
väl inom flertalet områden men behöver utvecklas för att ytterligare stärka
tillgängligheten i undervisningen och lärares erkännande av eleverna.
Enligt beslut från Skolinspektionen ska huvudmannen senast den 12 juni
2018 redovisa vilka åtgärder som vidtagits utifrån de identifierade
utvecklingsområdena och även redovisa hur granskningens resultat
används övergripande i hela verksamheten. Vidare ska huvudmannen
redovisa hur rektorn och huvudmannen följer upp de vidtagna åtgärderna
samt i vilken grad man bedömer att åtgärderna har fått avsedd effekt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 59
Beslutsförslag 2018-04-25
Svar till Skolinspektionen Dnr 400 - 2016:11440
Beslut Skolinspektionen
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Dnr

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

Grundskolechef informerar om skolsituationen i Himledalen
(Rolfstorp skola, Skällinge skola och Göthrik skola - fråga från
BUNAU 180507).
Grundskolechef informerar om Bosgårdsskolan (fråga från BUNAU
180507).
Grundskolechef informerar om planerad flytt Mariedalskolan/
Almers skola/ Bockstensskolan; flyttförberedelser löper på enligt
plan.
Grundskolechef ger återkoppling angående genomförd lovskola. Nu
planeras inför kommande lovskolperiod i september; då kommer
man att halvdagar.
Förvaltningschef informerar om Stenåsa förskola, pedagogisk
omsorg natt. Översyn av platsbehov pågår; nämnden får återkoppling
på junisammanträde.
Förvaltningschef informerar om Håstensgårdens förskola och behov
av administrativa ytor i den nya lokalen.
Hälsoperspektiv inom Idrott och hälsa. Utvecklingschef och
förstelärare från Väröbackaskolan informerar om Hälsoperspektiv
inom Idrott och hälsa.
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Västanvindens förskola
2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport från
Västanvindens förskola.

tillsyn

inklusive

bedömning

för
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Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2018-05-21

21

fördjupade tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling
– Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Västanvindens förskola och det har vid tillsynen
inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom
de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 62
Beslutsförslag 2018-04-17
Tillsyn på Västanvindens förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
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Protokollsutdrag
Agneta Svenberg
Gisela Wikner
Västanvindens förskola
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Solkulla förskola 2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Solkulla
förskola.
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Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök.
Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle
under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade
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tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling –
Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Solkullas förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 63
Beslutsförslag 2018-04-17
Tillsyn på Solkulla förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
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Protokollsutdrag
Agneta Svenberg
Gisela Wikner
Solkulla förskola
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Påskbergets förskola
2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Påskbergets
förskola.
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Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
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fördjupade tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling
– Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Påskbergets förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 64
Beslutsförslag 2018-04-17
Tillsyn på Påskbergets förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
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Protokollsutdrag
Agneta Svenberg
Gisela Wikner
Påskbergets förskola
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Lerjans förskola 2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Lerjans
förskola.
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Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök.
Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle
under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade
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tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling –
Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Lerjans förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 65
Beslutsförslag 2018-04-17
Tillsyn på Lerjans förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Agneta Svenberg
Gisela Wikner
Lerjans förskola
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Äpplets förskola,
Nyhemsskolan 2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för fristående
Äpplets förskola, Nyhemsskolan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt
skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn
anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
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tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök.
Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle
under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade
tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling –
Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Äpplets förskola, Nyhemsskolan och det har vid
tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas
krav inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 66
Beslutsförslag 2018-04-17
Tillsyn på Äpplets förskola, Nyhemsskolan

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Agneta Svenberg
Gisela Wikner
Äpplets förskola Nyhemsskolan
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Havsbris AB Fyrens
förskola 2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Havsbris AB
Fyrens förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök.
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Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle
under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade
tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling –
Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Havsbris AB Fyrens förskola och det har vid
tillsynen inte framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas
krav inom de områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 67
Beslutsförslag 2018-04-17
Tillsyn på Havsbris AB Fyrens förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Agneta Svenberg
Gisela Wikner
Havsbris AB Fyrens förskola
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Dnr BUN 2018/0035

Tillsyn av fristående Fastarps förskola
2017/2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna rapport från tillsyn inklusive bedömning för Fastarps
förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen har enligt skollagen (2010:800) tillsynsansvar för fristående
förskolor och pedagogisk omsorg.

Skollagen
Enligt 26 kap. 2 § skollagen avses med tillsyn en självständig granskning som
har i syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de krav
som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut
om åtgärder som kan behövas för att rätta fel som upptäckts vid
granskningen.
Av 26 kap. 4 § framgår att kommunen har tillsyn över förskola och fritidshem
vars huvudman kommunen har godkänt samt över pedagogisk omsorg vars
huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Enligt 26 kap. 10 § får en tillsynsmyndighet förelägga en huvudman som
enligt skollagen står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om
verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller
för verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman de villkor som gäller
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om
föreläggande gäller omedelbart. Av andra stycket framgår att ett
föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna.
Enligt 26 kap. 11 § får en tillsynsmyndighet istället för att meddela ett
föreläggande tilldela en huvudman som enligt skollagen står under dess
tillsyn anmärkning vid mindre allvarliga överträdelser av vad som gäller för
verksamheten.

Tillsyn
Tillsynsbesöken sker enligt ”Riktlinjer för tillsyn av förskolor och
pedagogisk omsorg” beslutade av barn- och utbildningsnämnden. Varje
fristående förskola får årligen tillsynsbesök där en tredjedel av
tillsynsbesöken sker genom fördjupade besök och övriga förskolor får ett
kortare besök.
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Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle
under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade
tillsynsbesöket har varit uppföljning, utvärdering och utveckling –
Systematiskt kvalitetsarbete samt barns inflytande.
Vid årets tillsynsbesök har förutsättningar för förskollärarna att utföra sitt
uppdrag enligt läroplan tagits upp. I enlighet med uppdrag från barn- och
utbildningsnämnden har plan för kompetensförsörjning inhämtats från
fristående förskola och verksamheten fortsätter arbetet enligt plan.
Ytterligare tillsynsbesök genomförs vid behov exempelvis som uppföljning
av det årliga tillsynsbesöket. Det kan också ske i samband med utredning av
inkomna klagomål.
Tillsyn har genomförts på Fastarps förskola och det har vid tillsynen inte
framkommit annat än att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de
områden som granskats.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2018-05-07 § 68
Beslutsförslag 2018-04-17
Tillsyn på Fastarps förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till bedömning i tillsynsrapporten.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Agneta Svenberg
Gisela Wikner
Fastarps förskola
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Dnr BUN 2018/0337

Informationsärende - Ändrad inriktning för
fristående Fröets förskola
Barn- och utbildningsnämnden informeras om ändrad inriktning som
innebär slopande av kristen inriktning vid fristående Fröets förskola.
Fristående Fröets förskola har godkännande sedan 1991 att bedriva
förskola. Förskolan har från starten haft kristen inriktning.
Styrelsen för Fröets Förskola Ekonomisk förening har vid extra stämma
2017-06-21 och årsmöte 2018-02-26 beslutat om nya stadgar. De nya
stadgarna innebär focus på borttagande av den kristna profilen.
Beslutet innebär att Fröets Förskola nu bedrivs som förskola utan kristen
inriktning. Förskolans företagsnamn är Fröets Förskola Varberg ekonomisk
förening.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2018/0405

Analys över Bua
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. häva tidigare beslut, BUN 2017-02-27 § 8 (BUN 2016/0144),
avseende förstudie avseende objekt 32344 att ersätta Applagårdens
förskola med en nybyggnation gällande 80 platser som är
utbyggnadsbar till 120 platser vid Buaskolan på fastighet Bua
10:157 samt Bua 10:248
2. godkänna alternativet i förstudie avseende objekt 32344
Applagårdens förskola att ersätta Applagårdens förskola med
nybyggnation om 120 platser vid Buaskolan på fastighet Bua 10:157
samt Bua 10:248 (BUN 2106/0144). Förskolan ska byggas flexibel
så att den är omställningsbar till grundskolelokaler
3. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
att godkänna förstudie och beräknad investering om 59 840 tkr i
2017-års kostnadsnivå för nybyggnad av Applagårdens förskola
med 120 platser
4. godkänna hyreskostnaden för nybyggd Applagårdens förskola om
4671 tkr år 1 i 2017-års kostnadsnivå.

Förslag till beslut på sammanträde
Jeanette Qvist (S) och Micael Åkesson (M) yrkar bifall till förvaltningens
förslag.

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och finner det
antaget.

Beskrivning av ärendet
Områdets totala kapacitet är 610 elever om man utgår från befintligt antal
klassrum samt klassrummens ventilationskapacitet, exklusive specialsalar.
Det prognostiserade antalet elever på Buaskolan samt Väröbackaskolan är
617 elever och stämmer väl överens med faktiskt antal boendes i området.
Det faktiska elevantalet på Buaskolan och Väröbackaskolan uppgår VT18
till 584 elever. Anledningen till differensen är dels att elever boendes i
upptagningsområdena väljer andra skolor, såväl andra kommunala skolor
som fristående och interkommunala skolor. Sedan finns det även elever
från andra upptagningsområden som väljer att gå på Buaskolan och
Väröbackaskolan.
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Elevunderlaget har ökat i området under de senaste åren och
befolkningsprognoserna visar på en fortsatt ökning av elevunderlaget i
upptagningsområdena för Buaskolan och Väröbackaskolan.
Verksamheten ser de kommande åren behov av ytterligare klassrum. Ett
alternativ är att använda pedagogiska rum, med tillhörande grupprum, på
nybyggnationen av förskolan om den byggs för 120 platser direkt, i stället
för beslutande 80 platser, tills ny skola är på plats.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2018-05-21
Analys över Bua upptagningsområde
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling
BUN 2018/0029-28

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, A P

BUN 2018/0029-27

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, V S

BUN 2018/0124-18

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan, N G

BUN 2018/0029-26

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, A B M

BUN 2018/0422-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på Väröbackaskolan, S E

BUN 2018/0422-4

Anmälan om kränkande behandling av elev på Väröbackaskolan, S E

BUN 2018/0422-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på Väröbackaskolan, A J

BUN 2018/0043-39

Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, J A
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, O A
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, L N
Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, M E

BUN 2018/0043-38
BUN 2018/0043-37
BUN 2018/0029-25
BUN 2018/0446-2

BUN 2018/0029-24

Återrapportering av anmälan om kränkande behandling av barn på
Trönningebjärsvägens förskola, A W
Anmälan om kränkande behandling av barn på Trönningebjärsvägens
förskola, A W
Anmälan och återrapportering av kränkande behandling av elev på
Bläshammar skola, S V E
Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, L B S

BUN 2018/0029-23

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, J L

BUN 2018/0029-22

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, A P

BUN 2018/0029-21

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, R L

BUN 2018/0029-20

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, S C

BUN 2018/0446-1
BUN 2018/0043-35
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BUN 2018/0029-19

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, M C P

BUN 2018/0029-18

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, V M

BUN 2018/0029-17

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, M E

BUN 2018/0043-34

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bläshammar skola, T B

BUN 2018/0043-33

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bläshammar skola, L L

BUN 2018/0043-32

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bläshammar skola, O B

BUN 2018/0042-22

Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola, H O

BUN 2018/0182-11

Anmälan om kränkande behandling av elev på Furubergsskolan, H O

BUN 2018/0022-36

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan, N K

BUN 2018/0339-2
BUN 2018/0191-26

Anmälan om kränkande behandling av elev på Peder Skrivares
gymnasieskola, F N
Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, A P

BUN 2018/0191-25

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, L W

BUN 2018/0043-31

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bläshammar skola, T Ö

BUN 2018/0422-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på Väröbackaskolan, A M

BUN 2018/0422-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på Väröbackaskolan, R R

BUN 2018/0296-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på Almers skola, H K

BUN 2018/0042-21

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola,
LB
Anmälan av kränkande behandling av elev på Bläshammar skola, J A

BUN 2018/0043-30
BUN 2018/0191-24
BUN 2018/0022-35

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, en
grupp
Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan, L H

BUN 2018/0022-34

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan , J O

BUN 2018/0407-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på Deromeskolan, K P

BUN 2018/0120-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bockstensskolan, O H
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BUN 2018/0029-16

Anmälan om kränkande behandling av elev på Ankarskolan, G S

BUN 2018/0022-33

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan, H W

BUN 2018/0042-20

Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola, T B B

BUN 2018/0042-19

Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola, T B B

BUN 2018/0042-18

Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola, T R

BUN 2018/0191-23

BUN 2018/0058-16

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola,
JP
Återrapportering av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola,
AL
Återrapportering av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola,
ML
Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan, J E

BUN 2018/0022-32

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan, A D

BUN 2018/0042-17

Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola, L L

BUN 2018/0042-16
BUN 2018/0042-15

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola,
EH
Anmälan om kränkande behandling av elev på Rolfstorp skola, O S

BUN 2018/0124-17

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan, L M H T

BUN 2018/0022-31

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan , E G

BUN 2018/0058-15

Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan, S N

BUN 2018/0022-30

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan, M A

BUN 2018/0022-29

Anmälan om kränkande behandling av elev på Hagaskolan, A N

BUN 2018/0191-20
BUN 2018/0191-19

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola,
ES
Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, E S

BUN 2018/0191-18

Anmälan om kränkande behandling av elev på Lindbergs skola, E S

BUN 2018/0191-17

Återrapportering av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola,
OV
Återrapportering av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola,
TA

BUN 2018/0191-22
BUN 2018/0191-21

BUN 2018/0191-16
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Återrapportering av kränkande behandling av elev på Lindbergs skola,
AJ
Anmälan om kränkande behandling av elev på Vidhögeskolan, J N

BUN 2018/0030-5

Anmälan om kränkande behandling av barn på Brunnsbergs förskola, L
S
Anmälan om kränkande behandling av elev på Påskbergsskolan, L B

BUN 2018/0124-16

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan, M S

BUN 2018/0124-15

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan, M S

BUN 2018/0124-14

Anmälan om kränkande behandling av elev på Bosgårdsskolan, Z S

BUN 2018/0089-10

Anmälan och kränkande behandling av elev på Trönninge skola, L L

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegation/Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–67, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Kunskapsskolan, N K, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–61, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Rolfstorp skola, M N och I N, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–48, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Sibbarp skola, W G, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–58, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Frillesåsskolan, V R, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–53, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Väröbackaskolan, L E, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0021–59, Beslut om skolskjuts vid val av
annan skola än den anvisade, Frillesåsskolan, K R, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0041–14, Beslut om skolskjuts på grund av
trafikförhållanden, funktionshinder eller annan särskild omständighet,
Vidhögeskolan, I U M, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2018/0016-38, BUN 2018/0016-38 och BUN
2018/0003–20, Beslut Byte av skola under pågående skolgång,
Påskbergsskolan, A Z och S Z, Annefrid Svenningsson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0017-23 och BUN 2018/0017-15 Beslut Byte
av skola under pågående skolgång, Trönninge skola, I T, Mikael Sili
Delegeringsbeslut BUN 2018/0017-19 och BUN 2018/0017-7 Beslut Byte av
skola under pågående skolgång, Trönninge skola, E B, Mikael Sili
Delegeringsbeslut BUN 2018/0017-18 Beslut Byte av skola under pågående
skolgång, Trönninge skola, A K, Mikael Sili
Delegeringsbeslut BUN 2018/0423-1, Avstängning, Camilla Ekman
Delegeringsbeslut BUN 2018/0173-2, Skriftlig varning, Inger Svensson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0003-28, Anställning av obehörig lärare,
Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2018/0349-2, Yttrande över Kollektivtrafikplan
2019 med utblick 2020-2021, Micael Åkesson
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Delegeringsbeslut BUN 2017/0565-5, Yttrande över detaljplan för snidaren
1, 13, 14 och 15, Micael Åkesson
Delegeringsbeslut BUN 2018/0112-3, Yttrande över detaljplan för del av
Stenen B, Tvååker 14:49, Micael Åkesson
Protokoll Samverkan
180221 Samverkansprotokoll
180228 Samverkansprotokoll
180307 Samverkansprotokoll
180328 Samverkansprotokoll
180411 Samverkansprotokoll
180425 Samverkansprotokoll
180425 Samverkansprotokoll
180502 Samverkansprotokoll
180502 Samverkansprotokoll
180516 Samverkansprotokoll
Meddelanden
BUN 2018/0013-18, Förvaltningsrätten i Göteborg, Dom angående BUN
2018/0059
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Övriga frågor
Kung Karl skola
Fredrik Gustafsson (SD) önskar information angående skolsituation på
Kung Karl skola och hur förvaltningen planerar.
Förvaltningschef förklarar varför 5-åringarna är i skolan. Prognosen visar
ingen befolkningsutveckling så att skolan skulle vara för trång. Nämnden
får ytterligare återkoppling på kommande nämndssammanträde i juni i
samband med lokalförsörjningsplan.
Nämndsledamöters reflektioner efter möte med förskolechefer/rektorer,
2018-04-16
Eva Pehrsson-Karlsson (C) önskar att nämndsledamöterna ger sina
reflektioner efter möte med förskolechefer/rektorer, 2018-04-16, på
kommande nämndssammanträde den 25 juni.
Punkten tas upp på nämndssammanträde i juni.
Information från möte med Folkhälsorådet bl.a. angående trafiksituation
utanför skolorna.
Jeanette Qvist (S) ger återkoppling från möte med Folkhälsorådet bl.a.
angående trafiksituation utanför skolorna och var eleverna känner sig
otrygga.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2018/0458

Nämndens ofördelade medel 2018
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillskjuta 1,5 miljoner kr för att förstärka arbetet med
studievägledning i uppstartsprocessen när Prao ska införas, samt
stärka kopplingen mellan skola-arbetsliv både på grundskola och
gymnasiet.
2. tillskjuta 500 tkr för att stärka och komplettera skolhälsofrämjande
åtgärder inom gymnasieskolan.
3. tillskjuta 1 miljon kr för att förstärka i uppstartsprocessen med
anledning av införandet av ny läroplan i förskolan.”

Reservation
Jeanette Qvist, Jenny Bolgert, Peter Stoltz, Karl-Erik Bengtsson och Per
Olsson (samtliga S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jeanette
Qvists (S) förslag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar följande:
”Barn- och utbildningsnämnden anser att kopplingen skola-arbetsliv är en
avgörande faktor för elevens framtid, och redan idag görs det ett bra arbete
inom detta område med modern arbetslivsorientering och skal-företag.
Nämnden anser också att öka elevens välbefinnande och självkänsla är
mycket viktigt.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillskjuta 1,5 miljoner kr för att förstärka arbetet med
studievägledning i uppstartsprocessen när Prao ska införas, samt
stärka kopplingen mellan skola-arbetsliv både på grundskola och
gymnasiet.
2. tillskjuta 500 tkr för att stärka och komplettera skolhälsofrämjande
åtgärder inom gymnasieskolan.
3. tillskjuta 1 miljon kr för att förstärka i uppstartsprocessen med
anledning av införandet av ny läroplan i förskolan.”
Jeanette Qvist (S) yrkar:
”Barn- och utbildningsnämnden anser att kopplingen skola-arbetsliv är en
avgörande faktor för elevens framtid, och redan idag görs det ett bra arbete
inom detta område med modern arbetslivsorientering och skal-företag.
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Nämnden anser också att öka elevens välbefinnande och självkänsla är
mycket viktigt.
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. tillskjuta 1 miljon kr för att förstärka arbetet med studievägledning i
uppstartsprocessen när Prao ska införas, samt stärka kopplingen
mellan skola-arbetsliv både på grundskola och gymnasiet.
2. tillskjuta 500 tkr för att stärka och komplettera skolhälsofrämjande
åtgärder inom gymnasieskolan.
3. tillskjuta 1,5 miljoner kr för att förstärka i uppstartsprocessen med
anledning av införandet av ny läroplan i förskolan samt för att ge
bättre förutsättningar att hantera underskott från 2017. ”

Beslutsordning
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner sitt eget förslag
antaget.
_______________________________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 74

Sammanträdesprotokoll
2018-05-21

46

Dnr BUN 2017/0617

Begränsningar skoldatorer
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att förvaltningen får i uppdrag att inför höstterminen redovisa
vidtagna åtgärder, samt behov av kompletterande åtgärder, i syfte att
förhindra att elever har åtkomst till olämpliga och olagliga
webbplatser.
2. att åtgärderna ska redovisas för nämnden i juni.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrson-Karlsson (C) anför följande:
”171211 lyftes frågan kring begränsningar på skoldatorer för att säkerställa
skolans värdegrundsarbete.
Barn-och utbildningsnämnden beslöt att hänskjuta frågan till
arbetsutskottet för beredning.
Information kring kommunens övergripande arbete, som även innefattar
skoldatorer, har skett i arbetsutskottet 180129 och i nämnden 180409.
Beslut om IT-strategi togs i nämnden 170828. Fr.o.m. hösten 2018 påbörjas
arbetet med, att utrusta årskurser F-3 med egna IT-verktyg i form av
surfplattor.”
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar, med bifall av Roger Kardemark (KD),
Jeanette Qvist (S), och Margit Kastberg (M) ”att barn- och
utbildningsnämnden beslutar:
1. att förvaltningen får i uppdrag att inför höstterminen redovisa
vidtagna åtgärder, samt behov av kompletterande åtgärder, i syfte att
förhindra att elever har åtkomst till olämpliga och olagliga
webbplatser.
2. att åtgärderna ska redovisas för nämnden i juni.”

Beslutsordning
Ordförande ställer proposition på Eva Pehrsson-Karlssons (C) m.fl. förslag
och finner det antaget.
_________________________________________
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