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BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

15 december 2014

Datum för anslags
uppsättande

2014-12-15

Förvaringsplats för
protokoll

Barn- och utbildningsförvaltningens kansli, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes sign

Datum för anslags
nedtagande

Utdragsbestyrkande

2015-01-07
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Dnr

Förvaltningschefen informerar
Förvaltningschef informerar om följande punkter:
• Ny chef Barn- och elevhälsa fr.o.m. 1 februari 2015
• Nya regler kring mentorskap
• Måltider, nya regler kring pedagogiska måltider
• Komvux, dialog med kommunstyrelsen
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2012/0349

Slutrapport till skolinspektionen gällande särskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta föreliggande skrivelse ”Slutrapport till Skolinspektionen
gällande föreläggande vid vite efter tillsyn i Varbergs kommun”

-

paragrafen förklaras omedelbart justerad.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Skolinspektionen beslutade den 10 dec 2013 att vid vite förelägga Varbergs
kommun att genomföra en översyn av samtliga kommunens elevärenden,
gällande mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola för att
säkerställa att beslut och utredningsunderlag följer författningarnas krav.
I enlighet med den tidsplan som fastställdes i Varbergs kommuns svar till
Skolinspektionen den 10 mars 2014 är översynen genomförd. Samtliga 90
elevärenden är granskade och nya beslut har fattats. Åtgärder gällande
samtliga sex punkter från Skolinspektionens beslut den 10 dec 2013 är
genomförda. Dessa åtgärder finns beskrivna i skrivelsen ”Slutrapport till
Skolinspektionen gällande föreläggande vid vite efter tillsyn i Varbergs
kommun”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Bilagor:
Slutrapport till Skolinspektionen gällande föreläggande vid vite efter tillsyn i Varbergs
kommun, Dnr 43-2012:5306

Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Skolinspektionen

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2014/0532

Lokalanpassning av Kungsäters förskola
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anvisa 120 tkr från investeringskonto 32220 ”Anpassning av
fastighet” avseende de anpassningar som krävs för att
förskoleverksamhet från Karl Gustav har flyttats till Kungsäter
förskola.

-

paragrafen förklaras omedelbart justerad.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Förskoleverksamheten i Karl Gustav har sedan höstterminen 2014 flyttats
till Kungsäters förskola och organiserats till att bli en förskola med plats för
50 – 60 barn. Ett förslag till åtgärder har tagits fram av förvaltare
tillsammans med förskolechef och i dialog med förskolans personal och
med verksamheten på äldreboendet. Genom att skapa ytterligare en entré,
kapprum och toalett utnyttjas lokalerna bättre och kan rymma det aktuella
antalet barn och personal. Kostnaderna för lokalanpassningen beräknas till
ca 117 tkr.

Yttrande
Åtgärderna bedöms av förvaltningen och ansvarig förskolechef som
nödvändiga för den förändring av verksamheten som gjorts och leder till
effektivt nyttjande av lokaler och ur organisationssynpunkt ger bättre
bemanning och ekonomi.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1
december 2014, § 138.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag: Sven-Göran Dahlberg, AndersLjungblom (serviceförv.) Monica Holmén Klawitter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 162
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Dnr BUN 2013/0283

Verksamhetschef för skolhälsovården
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

utse
Agneta
Svenberg
till
verksamhetschef
för
skolhälsovården/elevhälsans medicinska del från och med from 1
januari 2015 tom det datum då ny chef barn och elevhälsa tillträder
sin tjänst.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Annika Aspeblad, nuvarande verksamhetschef för skolhälsovården/
elevhälsans medicinska del, kommer att avsluta sitt arbete och därmed
behöver nämnden utse en efterträdare.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, ska ledningen av hälsooch sjukvården utövas av en eller flera nämnder. För en sådan nämnd gäller
vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (1991:900). Det är
därför barn- och utbildningsnämnden som utgör ledningen, det vill säga är
vårdgivare, av skolhälsovården i Varberg.
I HSL står det också att en verksamhet för skolhälsovården ska utses, som
ansvarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret enligt
Socialstyrelsens författningssamling, SOSFS 1997:8.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1
december 2014, § 139.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2014/0393

Driftsbudget år 2015 för barn- och utbildningsnämnden
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta intern driftsbudget för år 2015.

-

att 8 miljoner till förskolan ska användas till att minska förekomsten
av ensamarbete och stärka personalbemanningen. Detta förbättrar
personalens arbetsförhållanden och ökar stödet för barnet.

-

att 5 miljoner till grundskolan ska användas till att t ex starta upp
flexibla enheter på kommunens grundskolor. Detta för att en del
elever behöver möta pedagoger som arbetar på ett sätt som gynnar
individens kunskapsutveckling.

-

att 6 miljoner till gymnasieskolan ska användas till att stärka
gymnasieskolan för att behålla så många program som möjligt.
Yrkesprogrammen är i förhållande till studieförberedande program
dyra att driva.

-

att 3 miljoner avsätts till nämndens ofördelade medel.

Protokollsanteckning
Jeanette Qvist, Peter Stoltz, Ing-Marie Berggren, Per Olsson, Christer
Andersson (samtliga S) och Lars-Åke Erlandsson (V) lämnar in följande
protokollsanteckning:
”Angående internbudgeten så vill vi Socialdemokrater och Vänsterpartiet
påpeka att då det gäller ofördelade medel på grundskolan, kan vi se att här
är lagt en summa på 8 miljoner med tanke på att kunskapsskolan har fått
tillstånd att driva grundskola. Detta gör att vi begränsas att genomföra
förbättringar som vi egentligen skulle vilja genomföra och som vi har behov
av att göra. Summan är tilltagen på ett ungefär och är inte säkert om eller
när den kommer att användas.”
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Margit Kastberg (M) yrkar att följande fyra att-satsar läggs till:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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-

att 8 miljoner till förskolan ska användas till att minska förekomsten
av ensamarbete och stärka personalbemanningen. Detta förbättrar
personalens arbetsförhållanden och ökar stödet för barnet.

-

att 5 miljoner till grundskolan ska användas till att t ex starta upp
flexibla enheter på kommunens grundskolor. Detta för att en del
elever behöver möta pedagoger som arbetar på ett sätt som gynnar
individens kunskapsutveckling.

-

att 6 miljoner till gymnasieskolan ska användas till att stärka
gymnasieskolan för att behålla så många program som möjligt.
Yrkesprogrammen är i förhållande till studieförberedande program
dyra att driva.

-

att 3 miljoner avsätts till nämndens ofördelade medel.

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Margit Kastbergs (M) tilläggsyrkande
och finner det antaget.
Ärendet
Kommunfullmäktige antog den 25 november 2014 driftbudget 2014 för
barn- och utbildningsnämnden på 1 307 931 tkr. I tilldelningen på 1 307 931
tkr ingår lönekostnadsökningar för 2014 års löner och 2015 års löner samt
en uppräkning av kostnadsnivån jämfört med 2014 års budget på 1 240 241
tkr
Driftbudgetramen är beslutad utifrån volymförändringar och särskilt riktade
insatser i de olika verksamheterna inom barn- och utbildningsförvaltningen.

Yttrande
Förvaltningens överväganden enligt separat bilaga.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1
december 2014, § 140.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bilagor:
Bilaga: Förvaltningens övervägande Driftsbudget 2015 Barn- och utbildningsnämnden
Bilaga: Barn- och utbildningsnämndens internbudget 2015
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag:

Justerandes sign
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Emma Lundgren, teamledare ekonomi

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2014/0819

Interkommunala ersättningar och bidrag till fristående
verksamheter 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att

-

anta interkommunala ersättningar och bidragsbelopp 2015 till fristående
verksamhet för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och gymnasieskola i enlighet med bilaga 1-3.

-

paragrafen förklaras omedelbart justerad.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Ersättningar och bidragsbelopp är beräknade utifrån verksamhetens totala budget
2015 och överensstämmer med det som gäller enligt lagen om offentliga bidrag på
lika villkor.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1
december 2014, § 141.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Emma Lundgren, teamledare ekonomi

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 165

Sammanträdesprotokoll
2014-12-15

11

Dnr BUN 2014/0849

Interkommunal ersättning mellan Kungsbacka, Mark och
Varberg 2015
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta interkommunal ersättning mellan Varberg, Mark
Kungsbacka kalenderåret 2015 enligt ärendebeskrivning.

och

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden fattade beslut om principöverenskommelse
gällande interkommunal ersättning för barn och elever i förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola
mellan Kungsbacka kommun, Marks kommun och Varbergs kommun.
Därefter har representanter för de tre kommunerna arbetat fram praktisk
tillämpning av överenskommelse, blankett för avtal mellan
placeringskommun och folkbokföringskommun samt gemensamma à-priser.
För kalenderåret 2015 fastställs en interkommunal ersättning enligt
nedanstående tabell.
Gemensamma à-priser gällande interkommunal ersättning för barn och
elever i förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem
och grundsärskola mellan Varberg, Mark och Kungsbacka följs från och
med 2015-01-01.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:

Justerandes sign

Emma Lundgren, teamledare ekonomi

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 166
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Dnr BUN 2014/0275

Lokalförsörjningsplan 2015 - 2019
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

anta
Lokalförsörjningsplan
2015-2019
för
barnoch
utbildningsnämndens
verksamhet
förskola,
grundskola,
gymnasieskola och Komvux. Lokalförsörjningsplanen bildar
underlag för planering, prioritering av förbättringsåtgärder och inför
kommande beslut om lokaler.

-

göra kontinuerlig uppföljning av prognoser för att vara i
överensstämmelse med investeringsplan och barn- och elevunderlag
för att säkerställa platsbehov.

-

revidering av planen kommer
lokalförsörjningsplan för 2020-2024.

-

anta ändringar i Lokalförsörjningsplan 2015-2019 i enlighet med
Eva Pehrsson-Karlssons (C) yrkande, Jeanette Qvists (S) yrkande
samt redaktionella ändringar.

ett

påbörjas

2018

för

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Förslag till beslut på sammanträdet
Eva Pehrsson-Karlsson (C) yrkar
Lokalförsörjningsplan 2015-2019:

på

följande

ändringar

i

Sid 11, fjärde stycket: ”Vid nybyggnation (…) kostnadseffektivitet”
ersätts med följande: ”Vid nyetablering, som innebär utökning av platser
planeras förskolor med upp till 10 avdelningar. Genom detta skapas
förutsättningar för en hög pedagogisk kvalité, tillagningskök och
ändamålsenlighet kopplat till kostnadseffektivitet.”
Sid 11, femte stycket: ”Här behöver förskoleplatser (…) service” stryks.
Sid 38, första stycket, tredje meningen: ”När Trönninge skola (…) om
skolorganisation 21 januari 2013” stryks.
Sid 64, sista stycket, sista meningen ”När Trönninge skola är klar (…)
och Håstensskolan” stryks.
Jeanette Qvist (S) yrkar på följande tillägg på sid. 14 efter meningen:
”Organisationskapacitet är inte en målsättning utan anger vad som är
möjligt”:
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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”Det finns en ambition att nå en genomsnittlig minskning av antal
barn/barngrupp i förskolor.”
Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på Pehrsson-Karlssons (C) ändringsyrkande
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag inkl. redaktionella
ändringar och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Jeanette Qvists (S) tilläggsyrkande och
finner det antaget.
Ärendet
Syftet med en lokalförsörjningsplan och lokalförsörjningsstrategi är att
trygga tillgängligheten till goda och ändamålsenliga lokaler och med en
långsiktig ekonomisk uthållighet.
Barn- och utbildningsnämnden och förvaltningen har en stor utmaning i att
möta ett växande Varberg. Enligt detaljplaner och prognoser ökar
elevantalet i skolor och barnen i förskolor, vilket ställer stora krav på
samordning
och
framförhållning
avseende
samhällsplanering.
Lokalförsörjningsplanen ska säkerställa att vi nyttjar våra resurser på ett
optimalt sätt. Ambitionen är att lokalkostnadernas andel av barn- och
utbildningsnämndens budget behålls i samma nivå och helst minskar för att
skapa goda förutsättningar för verksamhetens innehåll.
För att leva upp till Vision 2025, möta behovet i ett växande Varberg och
med en insikt om framtida reformer och efterfrågan, behöver strategin för
lokalförsörjning fullföljas och initiativ till förändring tas. En tydlig strategi
bör ligga till grund för effektiv och ändamålsenlig lokalförsörjning. För
detta ändamål bör en plan för kommunens lokalförsörjning utarbetas som
kompletterar barn- och utbildningsnämndens lokalförsörjningsplan och som
sträcker sig fram till minst 2025. Prognoser och långsiktighet i strategier
måste skapas i tid för ge att förutsättningar att säkerställa såväl vision 2025,
förhållningssätt samt barn- och utbildningsnämndens strategi och
målsättning.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1
december 2014, § 143.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Bilagor
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Lokalförsörjningsplan förskola, grundskola, gymnasieskola och Komvux
2015-2019

Protokollsutdrag
Samhållsutvecklingskontoret
Serviceförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 167
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Dnr BUN 2014/0002

Nyetableringsstöd
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

för Lerjans förskola, ekonomisk förening, Galtabäck fastställa
nyetableringsbidraget för år 2015 till 1 330 000 kr exkl. 6 % moms

-

för år 2016 fastställa summan 997 000
indexuppräkning för 2016 och 6 % moms

-

nyetableringsstödet ersätter under år 2015 och år 2016 lokalbidrag
enligt lokalkostnadssnittet för fristående verksamhet.

kr

exkl.

faktisk

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade i 20 juni 2011 om
nyetableringsstöd vilket innebär att undantag från ersättning för
hyreskostnader baserat på lokalkostnadssnittet, som bygger på kommunala
förskolors hyreskostnad, kan göras vid fristående förskolor vid nyetablering
eller utökning av verksamheten. Detta under förutsättning att behov av
utökning av platser finns i området.
Summan för nyetableringsstöd
fastställes genom prövning av fristående förskolas faktiska lokalkostnader
med motsvarande lokalkostnad för kommunala lokaler.
Barn- och utbildningsnämnden har tidigare beslutat om nyetableringsbidrag
för Lerjans fristående förskola då det i området finns behov av
förskoleplatser samt att nyetableringsstödet fastställes efter prövning när
fristående förskolas lokalkostnader är kända. I denna utredning fastställes
summan för nyetableringsstödet.

Yttrande
Summan för nyetableringsstöd fastställes genom prövning av fristående
förskolas faktiska lokalkostnader med motsvarande lokalkostnad för
kommunala lokaler.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Efter jämförelsen konstateras att Lerjans förskola har 1 379 000 mkr i
hyreskostnad vilket innebär något högre hyra än jämförbar kommunal
förskolas hyreskostnad 1 300 000 kr. Fristående huvudman ersätts som
högst med motsvarande kostnad för kommunal förskola dock inte
överstigande friståendes egna faktiska kostnad.
Detta innebär att nyetableringsbidraget fastställes för Lerjans förskola,
ekonomisk förening, Galtabäck till för år 2015 summan 1 330 000 kr exkl. 6
% moms, samt för år 2016 summan 997 000 kr exkl. faktisk
indexuppräkning för 2016 och 6 % moms. Nyetableringsstödet ersätter
under år 2015 och år 2016 lokalbidrag enligt lokalkostnadssnittet för
fristående verksamhet.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1
december 2014, § 136.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Margareta Börjesson, BUF

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 168
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Dnr BUN 2013/0612

Ansökan att starta fristående pedagogisk omsorg
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att
-

Ek o Lek barnomsorg, ekonomisk förening, har rätt till bidrag att
bedriva pedagogisk omsorg för förskolebarn enligt skollagen 25 kap
10 § i Varbergs kommun.

-

beslut om bidrag gäller för verksamhetstart år 2015-2016 och under
förutsättning att aktuella utdrag från belastningsregistret lämnas in
före verksamhetsstart för samtliga i styrelsen, samt att Ek o Lek
inhämtar samma utdrag för dagbarnvårdare, familjemedlemmar och
boende över 18 år.

-

bidrag ges enligt Varbergs kommuns fördelningsmodell.

-

vid eventuellt uppehåll i verksamheten gäller ovanstående beslut
under ett år från det datum verksamhetens uppehåll började.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Enligt skollagen 25 kap 10 § ska kommunen besluta om rätt till bidrag för
att bedriva pedagogisk omsorg om huvudman har för förutsättningar att
följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
verksamheten är öppen för alla barn och avgifterna inte är oskäligt höga
samt att det inte innebär påtagliga negativa följder för motsvarande
kommunal verksamhet.
Ek o Lek barnomsorg, ekonomisk förening, ansöker om att bedriva
pedagogisk omsorg med ekologisk inriktning i Varbergs kommun. Charlotte
Stenberg Ek o Lek barnomsorg, ekonomisk förening, ansöker om att bedriva
pedagogisk omsorg med ekologisk inriktning i Varbergs kommun.
Föreningen har registreringsbevis från Bolagsverket och organisationsnr är
769627-1266. Utdrag från belastningsregister är lämnat för styrelsen.
Eftersom de gäller i ett år och går ut i dec 2014 ska förnyade utdrag lämnas
före uppstart är aktuell.

Yttrande
Efter att ha tagit del av Ek o Leks ansökan och dokument samt i de
kontakter som varit är bedömningen att Ek o Lek uppfyller de krav som
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ställs i skollag, allmänna råd för pedagogisk omsorg, vägledande läroplan
för förskolan, samt de krav som ställs från kommunen. Den samlade
bedömningen är att verksamheten har förutsättningar att följa de föreskrifter
som gäller för motsvarande offentlig verksamhet därmed föreslås att rätten
till bidrag att bedriva pedagogisk omsorg för förskolebarn beslutas.
Efter godkännande och därmed rätten till bidrag har Ek o Lek år 2015-2016
på sig att starta upp verksamhet under förutsättning att aktuella utdrag från
belastningsregistret lämnas in till barn- och utbildningsförvaltningen före
verksamhetsstart för samtliga i styrelsen, samt att Ek o Lek inhämtar samma
utdrag för dagbarnvårdare, familjemedlemmar och boende över 18 år. Ek o
Lek har också att följa kommunens rutiner med inrapportering av anställda
dagbarnvårdare, bostad, barngrupp och vistelsetid.
Vid eventuellt uppehåll i verksamheten gäller beslutet under ett år från det
datum verksamhetens uppehåll började. Efter detta får ny ansökan göras och
ny prövning ske.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade ärendet den 1
december 2014, § 137.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Margareta Börjesson, BUF
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Dnr BUN 2014/0310

Uppsägning av paviljong inhyrd av
Ankarskolan, fastigheten Tvååkers-Ås 2:93

Temporent

på

Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
-

ge serviceförvaltningen i uppdrag att säga upp hyresavtalet gällande
Temporents hyrpaviljong på Ankarskolan.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
I takt med att de nya lokalerna för Ankarskolan blir klara för inflyttning
minskar behovet av kompletterande lokaler. Verksamheten som bedrivs i
hyrespaviljongen beräknas flytta in i de nya lokalerna efter terminsslut
2015.
Därefter kan paviljongen återställas och av etableras under
sommaren.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att den externt inhyrda lokalen
bör avvecklas inledningsvis då hyreskostnaden är högre och
uppsägningstiden längre än de som hyrs av VFAB.
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att uppgifter om kostnaden för
återställningen bör återkomma snarast för budgetplanering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
Ronny Hellman, serviceförvaltningen
Christina Edberg, rektor Ankarskolan
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Dnr BUN 2014/0558

Uppsägning av lokal för förskola i Skällinge på Texasvägen
11, fastigheten Skällinge 9:3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att
-

ge serviceförvaltningen i uppdrag att säga upp hyresavtalet gällande
lokaler för Skällinge förskola till 2015-12-31.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Ärendet
Byggnation av nya lokaler för Skällinge förskola har startat och beräknas
vara klara för inflyttning till årsskiftet 2015/2016. Förskolans nuvarande
lokaler på Texasvägen 11 sägs upp och återställs utifrån gällande hyresavtal.

Yttrande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser att uppgifter om kostnaden för
återställningen bör återkomma snarast för budgetplanering.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag:
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Kommunstyrelsen
Ronny Hellman, serviceförvaltningen
Nils Holgersson, förskolechef
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande diskriminering eller
kränkande behandling
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2014/0764-1
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2014/0294-2
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2014/0716-1
Anmälan om kränkande behandling Bockstensskolan BUN 2014/0709-1
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2014/0679-5
Anmälan om kränkande behandling Bosgårdsskolan BUN 2014/0692-1
Anmälan om kränkande behandling Peder Skrivares skola BUN 2014/07711
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0777-1
Anmälan om kränkande behandling Ankarskolan BUN 2014/0805-1
Anmälan om kränkande behandling Bläshammar skola BUN 2014/0806-1
Anmälan om kränkande behandling Kung Karl skola BUN 2014/0813-1
Anmälan om kränkande behandling Deromeskolan BUN 2014/0827-1
Anmälan om kränkande behandling Mariedalsskolan BUN 2014/0829-1
Anmälan om kränkande behandling Lindbergs skola BUN 2014/0834-1
Anmälan om kränkande behandling Vidhögeskolan BUN 2014/0401-2
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Delegeringsbeslut/Meddelanden
Delegationsbeslut BUN 2014/0045-89—95 Beslut om rektorsansvar under
ordinarie rektors ledighet, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2014/0059-21 Anvisning av plast för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Caroline Josander
Delegeringsbeslut BUN 2014/0059-22 Anvisning av plast för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Monica Holmén Klawitter
Delegeringsbeslut BUN 2014/0037-61 Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet Håstensskolan, Håkan Olsson
Protokoll Samverkan
141112
141126
141205
141210
Meddelanden
Beslut - Uppföljning av beslut om trygghet och studiero vid Peder Skrivares
skola i Varbergs kommun, BUN 2014/0539
Omförhandling av delar av Rosenfredsskolans lokaler, BUN 2014/0849-1
Ks § 249, Remissvar – Plönninge naturbruksgymnasium, BUN 2014/0607
Ks § 241, Förskjutning av tidsplan för Trönninge skola och
idrottsanläggningar BUN 2014/0508
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Övriga frågor
Fråga angående Göthriks skola
Mattias Ahlström (FP) ställer frågan om det har varit stökigt på Göthriks
skola under senaste tiden.
Grundskolechef svarar.

Fråga angående Peder Skrivares skola
Per Olsson (S) ställer en fråga angående slagsmål på Peder Skrivares skola
Förvaltningschef svarar.

Fråga angående Komvux
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga angående Komvux
Frågan anses besvarad under punkten Förvaltningschef informerar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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