Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-04-03

1-55

Plats och tid

A1, kl. 8.30–16.30, ajournering kl. 12.00–13.00

Beslutande

Micael Åkesson (M)
Hanna Netterberg (M)
Margit Kastberg (M)
Eva Pehrsson-Karlsson (C)
Sven-Gunnar Niklasson (C), t.o.m. kl. 15.30
Marianne Nord-Lyngdorf (L)
Roger Kardemark (KD)
Jeanette Qvist (S), t.o.m. kl. 15.30
Peter Stoltz (S)
Jenny Bolgert (S)
Per Olsson (S)
Karl-Erik Bengtsson (S)
Monica Kunckel Qvist (SD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Nevrie B Suleyman (M), kl. 08.30-12.00
Håkan Olsson (M), kl. 08.30-12.00 och 14.55–16.30
Mattias Svensson (S)
Gerhard Eriksson (V)

Övriga deltagare

Elisabeth Svennerstål Jonsson, förvaltningschef
Helge Scharf Wramling, sekreterare
Anders Lindborg, personalrepresentant, fr.o.m. kl. 13.00-14.30

Utses att justera

Monica Kunckel Qvist (SD)

Justeringens plats
och tid

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25, 2017-04-03, §§ 33-62

Sekreterare

Helge Scharf Wramling

Ordförande

Micael Åkesson

Justerande

Monica Kunckel Qvist

Paragraf
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

3 april 2017

Datum då anslaget sätts upp

2017-04-04, §§ 33-62

Datum då anslaget tas ned

2017-04-26, §§ 33-62

Förvaringsplats för
protokollet

Barn- och utbildningsförvaltningen, Norrgatan 25

Underskrift

Helge Scharf Wramling

Justerandes signatur
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Dnr

Ändring av dagordning
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. månadsrapport februari tas upp som ny punkt 29 på dagordningen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2017/0192

Yttrande gällande ansökan om godkännande
som huvudman för fristående gymnasieskola i
Varberg - Folkuniversitetet kursverksamheten
vid Göteborgs universitet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. översända förvaltningens
ställningstagande.

yttrande

till

kommunstyrelsen

för

Reservation

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Micael Åkesson (M) yrkar att ”barn- och utbildningsnämnden beslutar att
översända förvaltningens yttrande till kommunstyrelsen för
ställningstagande.”
Jeanette Qvist (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner sitt eget förslag
antaget.
Omröstning begärs.
Barn- och utbildningsnämnden godkänner följande ordning:
Ja-röst för bifall till Micael Åkessons (M) förslag.
Nej-röst för bifall till Jeanette Qvists (S) förslag.
Med 8 ja-röster för Micael Åkessons (M) förslag och 5-nej-röster för
Jeanette Qvists (S) förslag finner nämnden att bifalla Micael Åkessons (M)
förslag.
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Ledamot/tjänstgörande ersättare
1. Micael Åkesson (M), ordf.

Ja
X

2. Hanna Netterberg (M)

X

3. Margit Kastberg (M)

X

4. Eva Pehrsson-Karlsson (C)

X

5. Sven-Gunnar Niklasson (C)

X

6. Marianne Nord Lyngdorf (L)

X

7. Roger Kardemark (KD)

X

Nej

8. Jeanette Qvist (S)

X

9. Peter Stoltz (S)

X

10. Jenny Bolgert (S)

X

11. Per Olsson (S)

X

12. Karl-Erik Bengtsson (S)

X

13. Monica Kunckel Qvist (SD)

X

Summa

8

5

Avstår

5

Beskrivning av ärendet
Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs universitet har ansökt
hos Skolinspektionen (dnr 32-2017:1050) om godkännande som huvudman
för en fristående gymnasieskola i Varbergs kommun fr.o.m. läsåret
2018/2019. Varbergs kommun har möjlighet att yttra sig över ansökan i
enlighet med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett
viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att
bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående
verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i
kommunen. Kommunens yttrande ska beskriva konsekvenserna av en
etablering. Konsekvensbeskrivningen ska visa på ekonomiska,
organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som uppkommer vid start
av den planerade utbildningen vid den fristående skolan. Effekterna ska
gälla förhållanden på lång sikt, d.v.s. fem-sex år.
Kommunfullmäktige i Varberg har beslutat om valfrihet och
kvalitetskonkurrens som strategiska inriktningar i kommunen.

Samverkansavtal
Varbergs kommun har ett samverkansavtal med Region Halland. Där ingår
följande kommuner: Laholm, Halmstad, Falkenberg, Hylte och Varberg.

Antagningsstatistik
Antagningsstatistik kommer att kompletteras efter information om slutgiltig
antagning från gymnasieantagningen Halland i april 2017.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 45
Beslutsförslag 2017-02-27
Bilaga - Yttrande till skolinspektionen
Ansökan om godkännande som huvudman för fristående gymnasieskola i
Varbergs kommun – Folkuniversitetet kursverksamheten vid Göteborgs
universitet
Samverkansavtal Varbergs kommun - Region Halland

Övervägande
I Varbergs kommun finns en kommunal gymnasieskola, Peder Skrivares
skola. De tre program och samtliga inriktningar som Folkuniversitetets
ansökan gäller erbjuds på Peder Skrivares skola, det vill säga
naturvetenskapliga, ekonomiska programmet och det samhällsvetenskapliga
programmet. På fristående Drottning Blankas skola erbjuds
samhällsvetenskapliga programmet med samma inriktningar som ansökan
avser.
De ekonomiska konsekvenserna blir stora för den kommunala
gymnasieskolan vid en nyetablering av fristående gymnasieskola i Varberg.
Det innebär att det blir kostsammare för Varbergs kommun.
En fullt utbyggd gymnasieutbildning enligt ansökan från Folkuniversitetet
kan som mest innebära minskat elevunderlag om totalt 270 elever på Peder
Skrivares skola. Minskat elevantal innebär att skolan enbart kan organisera
en klass per årskurs eller alternativt två små klasser. Det medför färre
valmöjligheter för den enskilde eleven. För skolan innebär det svårigheter att
täcka kostnader för programmet.
Nyetablering av gymnasieskola enligt ansökan, kan innebära att den
elevgrupp som idag väljer fristående Drottning Blanka, en mindre enhet, kan
komma att välja Folkuniversitets gymnasieskola. För Drottning Blankas
gymnasieskola
kan
ett
elevtapp
innebära
att
samhällsvetenskapsprogrammet inte längre kan erbjudas.
Våren 2017 finns det 668 elever som slutar grundskolan i Varberg (630 elever
i kommunal grundskola och 38 elever i fristående grundskola, avläst 2 mars
2017). Inför antagningen hösten 2017 finns det totalt 1046 utbildningsplatser
kommunala och fristående i Varbergs kommun enligt Gymnasieantagning i
Halland. Dessa finns fördelade på en kommunal gymnasieskola, tre
fristående gymnasieskolor samt en gymnasieskola som drivs i Region
Hallands regi. Med hänvisning till elevantalet i förhållande till planerade
utbildningsplatser hösten 2017 finns ingen brist på utbildningsplatser i
Varbergs kommun.
De senaste åren har antalet 16-åringar i Varberg minskat samtidigt som
antalet utbildningsplatser har varit intakt. Peder Skrivares skola minskade
antalet erbjudna program inför läsåret 2013/2014 som ett resultat av klasser
som inte fyllts. Som en följd av detta avslutades Hantverk frisör och hantverk
finsnickeri vårterminen 2016.
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En ytterligare utökning av antalet utbildningsplatser inom de aktuella
programmen får såväl ekonomiska som organisatoriska och pedagogiska
konsekvenser. Färre sökande i den egna verksamheten resulterar i små
klasser vilket är kostnadsdrivande eller som en yttersta konsekvens,
nedläggning av program. Andra konsekvenser av en överetablering blir
ökade lokalkostnader för kommunen, så väl internt som interkommunalt.
Även säkerställandet av legitimerade lärare blir problematiskt om inte hela
tjänster kan erbjudas.
Kommunen kommer genom en överetablering av utbildningsplatser få svårt
att finna omedelbara lösningar för att leva upp till skollagen gällande en elevs
rätt att fullfölja sin utbildning. En elev som har påbörjat en utbildning på ett
nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant har rätt
att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom
samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet
eller den aktuella inriktningen eller varianten. Första stycket gäller även om
de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under studietiden.
(16 kap 37 § SkoL)
Ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser
De ekonomiska konsekvenserna blir stora för den kommunala
gymnasieskolan vid en nyetablering av fristående gymnasieskola i Varberg.
Det innebär att det blir kostsammare för Varbergs kommun.
Vid etablering enligt ansökan kommer det minskade anslaget till den
kommunala gymnasieskolan under 2018 uppgå till -3 400 tkr för
höstterminen. De tre efterföljande åren kommer de minskade anslagen till
den kommunala gymnasieskolan att uppgå till -10 300 tkr, -16 600 tkr och 19 900 tkr under förutsättning att elevunderlaget minskar till den
kommunala gymnasieskolan enligt ansökan.
Ekonomisk påverkan på den kommunala gymnasieskolans budget:
År
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Beräknat minskat anslag per
kalenderår
- 3 400 tkr
-10 300 tkr
-16 600 tkr
-19 900 tkr
-19 900 tkr
-19 900 tkr

Idag är det god fyllnadsgrad på de program och inriktningar som erbjuds i
Varberg. Så gott som samtliga behöriga elever kommer idag in på
programmen. En nyetablering av fristående skola om 270 elever kommer
medföra svårigheter för den kommunala skolans del att täcka kostnader för
programmen.
Idag kan Peder Skrivares skola erbjuda ett stort utbud av kurser för
individuella val. Samtliga högskoleförberedande program samt
yrkesprogram går samman och erbjuder ett brett och varierat utbud. Den
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kapacitet och elevunderlag som Peder Skrivares skola har i de
högskoleförberedande programmen möjliggör en bredd i yrkesprogrammen,
som är mer kostnadsdrivande. Vid minskat elevunderlag i
högskoleförberedande program innebär det att vi kan tvingas minska
utbudet även för yrkesprogrammen. I motsats till övriga Sverige har Peder
Skrivares skola god fyllnadsgrad på det utbud vi har idag. Detta kan ske på
grund av ett stabilt elevunderlag.
Med en nyetablering av friskola kommer organisationen bli svårare och
kostsammare med anledning av att färre elever eventuellt väljer Peder
Skrivares Skola. Ett minskat anslag kommer medföra att förändringar
behöver göras inom den kommunala gymnasieskolan. En översyn av
programinriktningar och kursutbud kommer krävas för att möta ett minskat
elevunderlag och resultera i små undervisningsgrupper. Det kan vara bra av
pedagogiska skäl, men försvårar också för flexibiliteten i undervisningen.
Valmöjligheterna för den enskilde eleven kommer därmed att påverkas i
samband med val av programinriktning, individuellt val samt modernt
språk.
Folkuniversitetet avser att erbjuda moderna språk till samtliga program.
Detta är obligatoriskt inom programmen som avses i ansökan. Tyska, franska
och spanska ska erbjudas.
Det som skiljer sig i ansökan från det befintliga utbudet är att
Folkuniversitetet avser erbjuda en internationell profil i sin verksamhet, där
undervisningen sker på engelska uppskattningsvis 20 %. En reflektion är att
lärare idag är en svårrekryterad yrkeskår. Det är svårt att rekrytera
legitimerade lärare inom samtliga ämnen. Det torde vara ännu svårare att
rekrytera legitimerade lärare med engelska som modersmål eller som är så
bra på språket att de utan problem kan genomföra undervisningen på
engelska. Det kan leda till att utbildningen på engelska i realiteten blir av
mindre omfattning än riktvärdet 20 %.
Ett mindre antal Varbergselever söker sig utanför kommunen för att få hela
sin gymnasieutbildning på engelska IB (Internationell Baccalaureate). Det är
en internationellt godkänd studentexamen som finns på över 2 000 skolor i
mer än 125 länder. Utbildningen är universitetsförberedande där alla ämnen
läses på engelska. Antalet Varbergselever som i sitt första val sökt till IB har
de senaste fem åren varit nedanstående antal.
2013
2014
2015
2016
2017

1
8
7
7
2

Folkuniversitet uppger i ansökan att de kommer att erbjuda möjligheten att
ta Cambridgecertifikat kostnadsfritt till elever i åk 3. På Peder Skrivares skola
läser idag drygt 30 elever engelska 7 och erbjuds ta Cambridgecertifikat i
annan utförares regi.
Vi ser ett ökat elevunderlag framåt i tiden, med stöd av prognos fram till
2022. Det kan innebära att det finns utrymme för ytterligare en skola i
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Varberg dock med annan inriktning än den som Folkuniversitetet har ansökt
om. Varbergs kommun behöver framtidsbereda för att tillhandahålla lokaler
för yrkesprogram, bland annat fordon- och transportprogrammet och
industriprogrammet samt eventuell vuxenutbildning. Kommunen kommer
således behöva säkerställa att yrkesprogrammen bedrivs i moderna och
arbetsmiljömässigt kvalitetssäkrade lokaler.
Med bakgrund mot det finns det idag inget skäl att öka Varbergs gymnasiala
utbud med ovanstående program enligt Folkuniversitetets aktuella ansökan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2017/0235

Revidering av barn- och utbildningsnämndens
delegeringsförteckning
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. anta reviderad delegeringsförteckning för barn- och
utbildningsnämnden enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning behöver
uppdateras.
Sida 4 – Lagrum och förkortning gällande vårdnadsbidrag tas bort.
Följande punkter har hittills inte varit delegerade men rekommenderas att
tas upp i delegeringsförteckning:
Förskoleklass, grundskola och fritidshem
Nr.
Ärende

Delegat Lagrum

Ny 3.1 Beslut att ta emot barn tidigare än
höstterminen det år barnet fyller sex år

GRC 9 kap. 15 §

Resterande punkter under avsnitt 3 numreras om utifrån detta.
Ny 3.6 Beslut om att få slutföra högsta årskursen även R
st.
om skolplikten upphör dessförinnan

7 kap. 15 § 1

Ny 3.7 Beslut om att, efter skolpliktens upphörande,
R
st.
få slutföra utbildningen under ytterligare två år

7 kap. 15 § 2

Resterande punkter under avsnitt 3 numreras om utifrån detta.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 41
Beslutsförslag 2017-03-06
Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning, 2017-03-06
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2017/0257

Kunskap och lärande 2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna bilagan Kunskap och lärande 2017.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Det systematiska kvalitetsarbetet i Varbergs kommunala skolor är indelat i
tre årligen återkommande avstämningar. Kunskap och lärande, Mål och
resultat samt Trygghet och trivsel. Kunskap och lärande är den del i det
systematiska kvalitetsarbetet då fokus framför allt ligger på elevernas
upplevelse av sin egen lärandemiljö kopplat till formativ bedömning, även
kallat bedömning för lärande (BFL).

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 42
Beslutsförslag 2017-03- 17
Kunskap och lärande 2017

Övervägande
Arbetet med en formativ praktik även kallad ”bedömning för lärande” har
kommit långt i stora delar av Varbergs kommunala grundskola och
gymnasieskola. Men det finns fortfarande varianser i den pedagogiska
praktiken mellan enheter, mellan ämnen och mellan lärare. Rapporten
Kunskap och lärande sammanfattar elevernas upplevelser utifrån
Kunskapskrav, Förväntan och motivation, Inflytande samt Återkoppling och
bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0635

Uppföljning av omorganisation
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning enligt bilaga
2. att de skolor där lärmiljön inte har anpassats ska skyndsamt
åtgärdas.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den 1 mars 2010 ger Barn- och utbildningsnämnden förvaltningen
uppdraget att utreda hur man inom grundskolan långsiktigt kan minska
segregationen, förbättra lärmiljöerna och öka lokaleffektiviteten. Den nya
skollagen, som trädde i kraft i augusti 2010, innebar ett förtydligande för
kommunerna att skapa en organisation som möjliggör att skollagen och dess
nya krav kan efterlevas.
Utvecklingsarbetet som skedde ihop med rektorer och förskolechefer och
som ledde fram till förslag om skolorganisation med förändrade
upptagningsområden baserades på:
•
•
•
•

Skollagens krav på rättssäkerhet, likvärdighet och behörighet.
Ett F-9 perspektiv med en organisation som bygger på max en
övergång mellan skolor.
En organisation där våra resurser (personal, lokaler och material)
nyttjas på bästa sätt.
Lärmiljöer som stimulerar till pedagogisk och ämnesdidaktisk
utveckling för ökad måluppfyllelse och förbättrade resultat.

Förvaltningens förslag skiljde sig från den organisation som beslutades.
Bifogad uppföljning beskriver effekterna av omorganisationen i respektive
upptagningsområde.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 46
Beslutsförslag 2017-03-09
Bilaga, Uppföljning kring nuvarande skolorganisation

Övervägande
I bilagan beskrivs effekten av omorganisationen per upptagningsområde.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2017/0054

Tillsyn av Montessoriskolan Lära för livet
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Montessoriskolan Lära för livet 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. Samtliga

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste åren.
Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit det systematiska
kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök har i år granskning av
huvudmannens köregler genomförts. 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 Montessoriskolan Lära för livet 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 2016-03-20, § 47
Beslutsförslag 2017-02-06
Tillsyn på Montessoriskolan Lära för livet förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Montessoriskolan Lära för livet
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/0056

Tillsyn av Solkulla förskola 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Solkulla 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. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste åren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit det systematiska
kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök har i år granskning av
huvudmannens köregler genomförts. 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 Solkulla 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 2016-03-20, § 48
Beslutsförslag 2017-02-06
Tillsyn på Solkulla förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Solkulla förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 40
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Dnr BUN 2017/0062

Tillsyn av fristående Lerjans förskola 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för Lerjans
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. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste åren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit det systematiska
kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök har i år granskning av
huvudmannens köregler genomförts. 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 2016-03-20, § 49
Beslutsförslag 2017-02-06
Tillsyn på Lerjans förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Lerjans förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 41
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Dnr BUN 2017/0063

Tillsyn av fristående Fröets förskola 2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för Fröets
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. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste åren.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit det systematiska
kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök har i år granskning av
huvudmannens köregler genomförts. 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 Fröets 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 2016-03-20, § 50
Beslutsförslag 2017-02-06
Tillsyn på Fröets förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Fröets förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 42

Sammanträdesprotokoll
2017-04-03

22

Dnr BUN 2017/0067

Tillsyn av fristående Breareds förskola
2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Breareds 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. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök, vid något tillfälle under de
senaste tre åren.

Justerandes signatur
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Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit det systematiska
kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök har i år granskning av
huvudmannens köregler genomförts. 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 Breareds 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 2016-03-20, § 51
Beslutsförslag 2017-02-06
Tillsyn på Breareds förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Breareds förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/0068

Tillsyn av fristående Västanvindens förskola
2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Västanvindens 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. Samtliga fristående förskolor har haft fördjupade besök vid
något tillfälle under de senaste tre åren. Fördjupningsområden vid det
Justerandes signatur
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fördjupade besöket har varit det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan.
Vid samtliga tillsynsbesök har i år granskning av huvudmannens köregler
genomförts. 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 2016-03-20, § 52
Beslutsförslag 2017-02-06
Tillsyn på Västanvindens förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Västanvindens förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 44
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Dnr BUN 2017/0059

Tillsyn av fristående Kompassens förskola
2016/2017
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna tillsynsansvarigas rapport inklusive bedömning för
Kompassens 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. Samtliga
fristående förskolor har haft fördjupade besök vid något tillfälle under de
senaste åren. Fördjupningsområden vid det fördjupade besöket har varit det
systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Vid samtliga tillsynsbesök har i år
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granskning av huvudmannens köregler genomförts. 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 Kompassens förskola och det har vid tillsynen
framkommit att förskolan uppfyller författningarnas krav inom de områden
som granskats förutom vad det gäller utformningen av förskolans köregler.
Vid tillsynen har påtalats att huvudmannen för förskolan ska vidta
nödvändiga rättelser (26 kap 12 § SkolL) vad gäller köregler. Rättelser ska
inkomma skriftligen till tillsynsansvarig senast 2017-03-30. Tillsynsansvarig
kommer att efter detta granska att nödvändiga rättelser vidtagits.
Uppföljning kommer även att ske vid nästa tillsyn.
I bilagan finns tillsynsansvarigas rapport från tillsynen. Rapportens längd är
beroende på om förskolan haft ett kort eller fördjupat tillsynsbesök.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 53
Beslutsförslag 2017-02-06
Tillsyn på Kompassens förskola

Övervägande
Förvaltningen samtycker till de tillsynsansvarigas bedömning.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kompassens förskola
Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson
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Dnr BUN 2017/0291

Ambitionsnivå gällande andel förskollärare i
fristående förskolor
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. att fristående förskolans ambitionsnivå ska vara samma som den
kommunala förskolans ambitionsnivå gällande andel förskollärare
dvs. minst två av tre årsarbetare ska vara förskollärare
2. ge uppdrag åt förvaltningen att följa fristående förskolas tidsplan
med att öka andel förskollärare
3. godkänna information till fristående förskolor gällande beslut om
ambitionsnivå enligt bilaga.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
I samband med tillsynsbeslut har barn- och utbildningsnämnden
uppmärksammat att flera av de fristående förskolornas andel förskollärare
inte ligger i nivå med kommunala förskolorna och den kommunala
ambitionsnivån. Andel förskollärare anges i förhållande till totala
personalbemanningen i barngrupp. Förskolechef, kök och städ personal etc.
ingår inte i bemanning i barngrupp. Fristående förskolors genomsnitt andel
förskollärare är 43 % av den totala bemanningen. I kommunal förskola är
den genomsnittliga andelen 63 % förskollärare. Andelen förskollärare
varierar mellan förskolorna.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav förvaltningen i uppdrag
att förbereda ett ärende gällande att andelen förskollärare i fristående
förskolor ska öka och vara samma som i den kommunala förskolan.
Ambitionsnivån i den kommunala förskolan är att minst två av tre
årsarbetare ska vara förskollärare.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2017-03-23
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 56
Sammanställning andel förskollärare i fristående förskolor
Information om ambitionsnivå andel förskollärare i fristående förskolor

Övervägande
Förvaltningen ser att andelen förskollärare i fristående förskolor inte är i
nivå med de kommunala förskolorna och andelen ska öka för att säkerställa
att uppdrag enligt skollag och läroplan kan fullföljas. Fristående förskolas
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ambitionsnivå ska vara samma som ambitionsnivån för kommunal förskola
gällande andel förskollärare. Det innebär att minst två av tre årsarbetare
ska vara förskollärare.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag:
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Agneta Svenberg
Eva Larsson
Christina Svensson
Fristående förskolor
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Dnr BUN 2017/0238

Begäran om namn för ny förskola i Veddige
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden förslår kommunstyrelsen besluta att
1. ny förskola i Veddige får namnet Vidhöge förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen hanterar namngivningsfrågor när det gäller att sätta namn på
gator, vägar, byggnader med mera. I Varberg har kommunfullmäktige
bemyndigat kommunstyrelsen att besluta i kommunala namnärenden.
Dessa ärenden ska beredas av stadsbyggnadskontoret.
Ärendet gäller namn för ny förskola i Veddige. Förskolan byggs på fastighet
Veddige 33:6. Verksamhetschef förskola tillsammans med förskolechef har
framfört önskemål om att ny förskola i Veddige som står färdig våren 2017
ska få namnet Vidhöge förskola.
Nuvarande förskola heter Vidhöge förskola och den nya förskolan ligger
lokaliserad vid samma plats som den gamla förskolan. Vidare ligger
förskolan intill Vidhögeskolan och namnet Vidhöge förskola är därmed
enhetligt med skolans namn.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 54
Beslutsförslag 2017-03-08

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser fördelar med att den nya förskolan
heter Vidhöge förskola, då namnet är enhetligt med skolans namn.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Agneta Svenberg, barn- och utbildningsförvaltningen
Linda Person, barn- och utbildningsförvaltningen
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Dnr BUN 2017/0138

Begäran om namn för förskola på fastighet
Bolmen 3
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. förskola på fastighet Bolmen 3 får namnet Bolmens förskola.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Kommunen hanterar namngivningsfrågor när det gäller att sätta namn på
gator, vägar, byggnader med mera. I Varberg har kommunfullmäktige
bemyndigat kommunstyrelsen att besluta i kommunala namnärenden.
Dessa ärenden ska beredas av stadsbyggnadskontoret.
Ärendet gäller namn för ny- och sammanbyggd förskola på Bolmen. Ny
förskola uppförs på tomten Bolmen 3 och byggs samman med nuvarande
Bolmens förskola. Verksamhetschef förskola tillsammans med förskolechef
har framfört önskemål om att förskolan ska få namnet Bolmens förskola.
Verksamheten ser det som positivt att namnet på förskolan speglar området
den ligger i.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 55
Beslutsförslag 2017-03-08

Övervägande
Barn- och utbildningsförvaltningen ser fördelar med att den nya förskolan
heter Bolmens förskola, då namnet speglar i vilket område som förskolan är
belägen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
Agneta Svenberg, barn- och utbildningsförvaltningen
Pia Ringborg Nilsson, barn- och utbildningsförvaltningen
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Dnr BUN 2017/0186

Bosgårdsskolan investeringsobjekt 32623
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna styrgruppens förändring av projekt Bosgårdsskolans
lokalprogram, och att i övrigt godkänna informationen från
styrgruppen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Förslag till beslut på sammanträdet
Micael Åkesson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar
”godkänna styrgruppens förändring av projekt Bosgårdsskolans
lokalprogram, och att i övrigt godkänna informationen från styrgruppen.”

Beslutsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget förslag och finner det antaget.

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden hemställde den 4 september 2013 till
kommunstyrelsen att uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att genomföra
en förstudie avseende om- och nybyggnation på Bosgårdsskolan (BUN
2013/0265). Förstudien beslutades i BUN i februari 2015 (BUN
2014/0748). I förstudien framgår att skolan ska dimensioneras för 720
elever.
I det pågående projektet har det framkommit att antalet klassrum,
ventilationskapacitet och arbetsplatser för personal inte kommer räcka till
för en dimensionering om 720 elever.
För att möta och klara framtida behov har en översyn av antalet klassrum,
arbetsplatser och ventilationskapacitet gjorts. Merkostnaden för att åtgärda
och säkerställa en skola med kapacitet för 720 elever har av Varbergs
Fastighets AB beräknats till 5 470 tkr, vilket är ~ 9 % över budget.
Styrgruppen för Bosgårdsskolan beslutade vid styrgruppsmöte den 6
februari 2017 att godkänna föreslagen kostnadsökning om 5 470 tkr som
ligger inom ram för de 10 % som styrgruppen kan ta beslut om.
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Ny total investeringsvolym uppgår därav till 67 270 tkr.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 40
Beslutsförslag 2017-03-16
Signerat styrgruppsprotokoll Bosgårdsskolan

Övervägande
Enligt beslutsunderlag.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 49

Sammanträdesprotokoll
2017-04-03

34

Dnr BUN 2017/0230

Uppföljning av förskola, pedagogisk omsorg
och fritidshem 15 oktober 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljningen av förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem 15 oktober 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
En mätning av antalet inskrivna barn, omsorgstimma och personal den 15
oktober 2016 har gjorts. Mätningen avser 50 kommunala och 15 fristående
förskolor, 19 kommunala och 3 fristående fritidshem samt kommunal
pedagogisk omsorg och fristående pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 57
Beslutsförslag 2017- 03-03
Uppföljning av barn och personal i förskola, pedagogisk omsorg och
fritidshem
_________________________________

Protokollsutdrag
Administrativ handläggare förskola
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Dnr BUN 2017/0227

Barn- och utbildningsförvaltningens
handlingsplan mot bakgrund av
medarbetarundersökningen 2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. notera information angående handlingsplan mot bakgrund av
medarbetarundersökningen 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Under 2016 har en kommungemensam medarbetarundersökning
genomförts. Medarbetarundersökningen genomfördes i form av en enkät
där resultatet analyserats och handlingsplaner upprättats på respektive
arbetsplats, på verksamhetsnivå samt för förvaltningen som helhet
(tidsplan för arbetet framgår av bilaga 2). På barn- och
utbildningsförvaltningen svarade 1460 medarbetare på enkäten vilket
motsvarar en svarsfrekvens på cirka 72 %. I relation till motsvarande
undersökning 2014 har förvaltningens resultat som helhet förbättrats inom
de flesta områdena.
Efter analys av medarbetarundersökningen på övergripande nivå har
förvaltningsledningen i samverkan med huvudskyddsombuden och
förvaltningens samverkansgrupp valt att arbeta vidare med följande
fokusområden:
•
•

•

Arbetet med att förebygga och hantera upplevda
trakasserier/mobbning/kränkningar.
Arbetssituationen för chefer och arbetsbelastningen generellt för
medarbetare. En relativt hög andel av medarbetarna upplever att de
har svårt att hinna med arbetet under normal arbetstid.
Särskilt uppmärksamma lärare praktiskt/estetiska ämnen som inom
flera områden (ledarskap, arbetsmiljö, arbetsplatsutveckling,
kompetensutveckling och upplevda trakasserier) har ett sämre
resultat i medarbetarundersökningen jämfört med 2014.

En övergripande handlingsplan har upprättas mot bakgrund av
fokusområdena (handlingsplanen framgår av bilaga 1) och genomförande av
aktiviteter påbörjas omedelbart. Förvaltningens handlingsplan lämnas till
personalkontoret senast 170430 för sammanställning på kommunnivå och
en första uppföljning sker i samband med delårsrapporten 2017.
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Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 58
Beslutsförslag 2017-03-02
Bilaga 1 - Övergripande handlingsplan för barn- och
utbildningsförvaltningen utifrån medarbetarundersökningens resultat 2016
Bilaga 2 - Barn- och utbildningsförvaltningens tidsplan för analys av
medarbetarundersökningen 2016 och utarbetande av handlingsplaner
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kommunstyrelsen
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Dnr BUN 2016/0533

Uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) - fysisk arbetsmiljö
2016
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet
avseende fysisk arbetsmiljö 2016.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Den fysiska arbetsmiljön vid respektive arbetsplats undersöks löpande och
vid arbetsplatsträffar (APT) samt i lokal samverkan. Fysisk arbetsmiljörond
genomförs en gång per år och ska ske före inplanerat skyddskommittémöte
i samverkansgruppen (FSG). Vid arbetsmiljöronden medverkar chef,
skyddsombud samt medarbetarna. Vid behov medverkar även
arbetsmiljöingenjör och/eller ergonom på Kommunhälsan.
Vid en fysisk skyddsrond undersöks bland annat arbetsplatsens
utformning, brandsäkerhet, buller, ergonomi och inomhusklimat. Vid
skyddsronden ska protokoll föras och en handlingsplan upprättas mot
bakgrund av identifierade och bedömda risker.
Åtgärder enligt handlingsplanen genomförs vid respektive arbetsplats. Om
något är trasigt eller saknas och som borde finnas i fastigheten görs en
felanmälan till fastighetsägaren. Behov av akuta verksamhetsanpassningar
görs löpande. I annat fall anmäls behov av anpassningar två gånger per år.
Eventuella investeringsäskanden görs i samband med
lokalförsörjningsarbetet.
Sammanställningar avseende identifierade brister avseende den fysiska
arbetsmiljön i förskolans, grundskolans och gymnasiets lokaler utarbetas
och presenteras för förvaltningens skyddskommitté och för Barn- och
utbildningsnämnden. Sammanställningen bygger på rektorers och
förskolechefers registrerade skyddsrondsprotokoll och rapporter enligt
rutinerna för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Fortfarande saknas protokoll/rapport från några förskolor/skolor.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 59
Beslutsförslag 2017-03-08
Bilaga 1 – fysisk arbetsmiljö på förskolor
Bilaga 2 – fysisk arbetsmiljö på grundskolor
Bilaga 3 – fysisk arbetsmiljö på PS
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Övervägande
Identifierade brister avseende den fysiska arbetsmiljön i förskolor,
grundskolor och på gymnasieskolan framgår av upprättade
skyddsrondsprotokoll samt av den sammanfattande analys som respektive
chef inrapporterat inom ramen för årlig uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Det finns brister avseende att registrera
skyddsrondsprotokollen enligt dokumenthanteringsplanen varför en del
underlag saknas i de bifogade sammanställningarna. Implementering av
rutinerna för årlig uppföljning kommer att fortsätta under 2017.
Av sammanställningarna i bilaga 1-3 framgår övergripande vad som
rapporterats som brister i den fysiska arbetsmiljön. Bristerna inom
respektive område exemplifieras. Sammanställningarna innehåller inga
detaljer kring den aktuella situationen på respektive arbetsplats. En
detaljerad sammanställning av inrapporterade skyddsrondsprotokoll finns
att tillgå.
För att åtgärda bristerna i den fysiska arbetsmiljön har handlingsplaner
upprättats och genomförs. Störst problem har inrapporterats från
förskolorna Applagården, Håstensgården, Rundgården, Snickerns och
Söderlyckan. Problemen är kända sedan tidigare och åtgärder är beslutade
och under genomförande.
Serviceförvaltningen arbetar med att upprätta underhållsplaner för
fastigheter, något som har saknats tidigare, vilket bedöms skapa
förutsättningar för att minska arbetsmiljöproblem långsiktigt.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr BUN 2016/0365

Uppföljning handlingsplan skolledares
arbetssituation
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning av handlingsplan och åtgärder avseende
skolledares arbetssituation.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 161003 att anta svar till
Arbetsmiljöverket angående inspektionen av barn- och
utbildningsförvaltningen 160314. Av svaret till Arbetsmiljöverket framgick
bland annat en riskbedömning och handlingsplan för åtgärder kring
skolledarnas arbetssituation. Barn- och utbildningsförvaltningen fick
samtidigt i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att kontinuerligt och
senast i april 2017 ge en återkoppling av vidtagna åtgärder enligt
handlingsplanen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 60
Beslutsförslag 2017-03-09

Övervägande
I samband med undersökningen av skolledarnas arbetssituation
genomfördes riskbedömning som låg till grund för handlingsplanen. En del
åtgärder enligt den beslutade handlingsplanen påbörjades omedelbart
medan andra är av mer långsiktig karaktär och fortfarande i planeringsfas.
Samtidigt med upprättandet av handlingsplanen genomfördes kommunens
medarbetarundersökning för 2016. Analysen av
medarbetarundersökningen förstärker den bild av skolledarnas
arbetssituation som framkommit tidigare varvid behovet av de framtagna
åtgärderna i handlingsplanen bekräftades. En enkel lägesbeskrivning
avseende genomförda och pågående aktiviteter redovisas nedan.
Vidtagna åtgärder syftar naturligtvis till att få positiva effekter såväl på kort
som på längre sikt. Resultatet följs upp löpande i dialog mellan
verksamhetschef och skolledare. En objektiv mätning av resultatet
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genomförs i form av medarbetarundersökningen 2018 samt i någon mån i
samband med psykosocial skyddsrond 2017.
Åtgärder
Säkerställa att "en väg in" till
service fungerar (främst ITsupport och annan support från
serviceförvaltningen)
Översyn av organisation och
rektors ansvar (antal
verksamheter, underställda
medarbetare och antal elever)
för att skapa bättre
förutsättningar för ett hållbart
ledarskap
Upprättande, fastställande och
implementering av ny krisplan.
Rutiner för riskbedömning hot
och våld utvecklas och
förtydligas som en del av det
systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Införande av nytt beslutsstöd
som också medför förändrat
arbetssätt.
Översyn och utveckling av
administrativa processer och
rutiner samt
skoladministratörers och
gemensamma stödresursers
fördelning, uppgifter och
kompetens. Införande av
kommungemensam
kundservice.

Justerandes signatur

Status
Förvaltningen för en kontinuerlig
dialog med serviceförvaltningen för
att utveckla supporten.
Genomfördes 2016. Totalt var
utökningen i grundskolan 4,2
rektorstjänster höstterminen 16.
På gymnasieskolan har biträdande
rektorer tillförts på de 3 största
enheterna. Enhet 4 har delats i 2
enheter med en rektor för varje.
Ny krisplan antagen 2016.
Rutiner utarbetade och fastställda
2016. Tillämpas enligt årshjulet för
det systematiska arbetsmiljöarbetet
första gången hösten 2017.
Hypergene infört. Fortsatt
utveckling med nya möjligheter till
uppföljning och analys pågår.
Arbetet pågår. Ny organisation
inklusive kommungemensam
kundservice införs jan-feb 2018. I
samband med detta sker översyn
och utveckling av administrativa
processer.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Kapacitetsförstärkning på
ledningsnivå exempelvis vid
rektorsutbildning. Medel
reserverade i budget.
Internt utvecklingsprogram för
ledare. Att utveckla sitt
ledarskap och förmågan att
vara chef utifrån individuella
förutsättningar.
Tydliggöra förväntningarna på
tillgänglighet för rektorer och
hur detta kan hanteras genom
att utveckla rutiner/praktiska tips
Genomförande och analys av
medarbetarenkät. Uppföljning
av rektorernas arbetsmiljö.
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Klart. Tillämpningen är något olika
i grundskolan jämfört med
gymnasieskolan.
Ledarutvecklingsprogram
framtaget och kommer att
genomföras med start 2017
parallellt med de
ledarutvecklingsinsatser som redan
pågår.
Manual framtagen och
implementerad hösten 2016

Analys genomförd hösten 2016.
Handlingsplaner upprättade på
samtliga ledningsnivåer.

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2017/0226

Intern kontroll - Arbetsmiljöplan
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna uppföljning av arbetsmiljöplan enligt internkontrollplan.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsförvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete
genomförs i enlighet med arbetsmiljöföreskriften för systematiskt
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1), Varbergs kommuns styrdokument Arbetsmiljöarbete i Varbergs kommun samt Barn- och
utbildningsnämndens arbetsmiljöhandbok och arbetsmiljöplan. Efter
Arbetsmiljöverkets inspektion av barn- och utbildningsförvaltningens
arbetsmiljöarbete 2016 kompletterades arbetsmiljöhandboken med ett
årshjul för årlig uppföljning och rapportering av det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Den interna kontrollen av arbetsmiljöarbetet har
genomförts i form av att samtliga chefer tillsammans med respektive
skyddsombud utvärderat det interna systematiska arbetsmiljöarbetet vid
respektive arbetsplats med stöd av ett frågeformulär och där slutsatserna
därefter inrapporterats enligt rutinerna i det nya årshjulet. Efter
påminnelse saknas emellertid fortfarande ett fåtal rapporter.
Frågeformuläret besvarades i samband med en gemensam utbildning
avseende arbetsmiljöföreskriften för organisatorisk och social arbetsmiljö
(AFS 2015:4) i september/oktober och rapporterna skulle vara inlämnade
till respektive verksamhetschef senast 161115.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 61
Beslutsförslag 2017-03-02

Övervägande
Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedöms överlag fungera
tillfredsställande även om det varierar i kvalitet mellan olika arbetsplatser.
Arbetet genomförs i samverkan mellan chef och medarbetare vid APT, i
lokal samverkan och med stöd av medarbetarsamtal. Därutöver genomförs
protokollförda skyddsronder. Den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-04-03

43

har utvärderats och analyserats med stöd av den gemensamma
medarbetarundersökningen.
Generellt sett framkommer ett antal utvecklingsområden avseende
genomförandet av det systematiska arbetsmiljöarbetet som kräver fortsatt
uppmärksamhet:
•
•
•
•

•
•

Behov av kompletterande utbildning för chefer och skyddsombud
avseende genomförande av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Behov av fortsatt implementering av rutinerna för årlig rapportering
och uppföljning
Vidareutveckling av instruktioner och verktyg för att underlätta
arbetsmiljöarbetet för chefer och medarbetare
Genomförande av riskbedömningar med anledning av hot och våld,
inrapporterade olycksfallstillbud och arbetsskador samt vid andra
identifierade risker i arbetsmiljön
Registrering av skyddsrondsprotokoll och riskbedömningar i
enlighet med dokumenthanteringsplanen
Kontroll av att upprättade handlingsplaner genomförs

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr BUN 2014/0069

Psynk projektet - slutrapportering
Beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna Psynk-projektets slutrapport
2. föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om överföring av resterande projektmedel, 3 443 tkr, att nyttjas
under 2017 och 2018 enligt beskrivning under Ekonomi och
verksamhet.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beskrivning av ärendet
Psynk har varit ett övergripande projekt med syfte att synkronisera
samhällets alla insatser för barn och unga mellan 0-20 år som har, eller
riskerar att drabbas av, psykisk ohälsa. Psynkprojektet i Varberg pågick
under tre år från 2013-09-01 fram till 2016-12-31.
Psynkprojektet skulle svara upp till de av kommunfullmäktige fastslagna
strategiska målinriktningarna:
-

Andelen ungdomar med behov av insatser ska minska med 20%
Andelen unga med ofullständigt slutbetyg ska minska med 20%
jämfört med 2012.

Psynk-projektet har bestått av fem delprojekt.
Be right Back (BRB) - en verksamhet som riktar sig till elever mellan 1216 år, som är helt frånvarande från undervisningen och där det behövs
extraordinära anpassningar.
Mångkulturellt centrum - för ett effektivt och likvärdigt mottagande
som ger förutsättningar till integration i samhället för ett bättre nyttjande
av gemensamma resurser.
Skolfam - ett projekt för att förbättra familjehemsplacerade barns
skolgång och ge dem bättre möjligheter som vuxna.
Steget vidare/Kommunens aktivitetsansvar (KAA) – vänder sig till
ungdomar mellan 16 och 20 år som varken är i studier eller arbete och
därmed omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-04-03

45

Ökat välmående och minskat utanförskap för barn och unga, en
samverkans grupp med syfte att främja inkludering och stärka såväl psykisk
som fysisk hälsa för barn och ungdomar i Varbergs kommun

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 62
Beslutsförslag 2017-02-08
Bun 2014/0069-5, Psynk – slutrapport samt tillhörande bilaga 1 och 2

Övervägande
Gemensamt för samtliga delprojekt är att de lyfter samverkan mellan
förvaltningar och övriga aktörer som en framgångsfaktor, att synkronisera
tillgängliga resurser och tillsammans verka för att minska ohälsa för barn
och ungdomar. Genom samverkan och tydlig kommunikation upplevs
delprojekten har hittat verktyg för att bättre kunna möta barn och
ungdomars behov. Vi ser också att det bör finnas samverkansrutiner
nedtecknade i respektive förvaltnings reglemente.
Delprojekten ökade i intensitet under framför allt 2015 och 2016 och
samtliga förvaltningar kan konstatera att insatserna varit framgångsrika.
Behovet av fortsatta medel/ sociala investeringsfonder är nödvändigt för att
skapa förutsättningar för att öka välmående och minska utanförskap hos
våra barn och unga i kommunen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Protokollsutdrag
Kultur- och fritidsförvaltningen
Socialförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Drogvaneenkät/ Uppföljning ANDT
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna informationen.
_______________________________

Förslag till beslut på sammanträdet

Micael Åkesson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
godkänna informationen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag BUNAU 2016-03-20, § 63
Bilaga - Drogvaneenkät
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Förskolechefs/Rektors anmälan gällande
diskriminering eller kränkande behandling

Justerandes signatur

BUN 2017/0170-6

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, F W

BUN 2017/0170-5

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, W C

BUN 2017/0157-4

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Hagaskolan, J I

BUN 2017/0169-8

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

BUN 2017/0307-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, W L

BUN 2017/0307-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Buaskolan, L S

BUN 2017/0095-4

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, T E

BUN 2017/0170-4

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, R B

BUN 2017/0293-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Almers skola, A Ö

BUN 2017/0293-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Almers skola, A T

BUN 2017/0293-1

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

BUN 2017/0001-26

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, A E

BUN 2017/0001-25

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, L J

BUN 2017/0289-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Mariedalsskolan, E G

BUN 2017/0289-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Mariedalsskolan, S W

BUN 2017/0170-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, J J

BUN 2017/0169-7

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

BUN 2017/0157-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Hagaskolan, S S

BUN 2017/0170-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Bosgårdsskolan, Z A M

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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BUN 2017/0157-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Hagaskolan, A L

BUN 2017/0001-24

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, I A

BUN 2017/0252-1

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Rolfstorps skola, R K

BUN 2017/0169-6

Ärendet avslutat Anmälan om kränkande behandling
av elev på Lindbergs skola, I B. P C, L H, A J, J J, E K, L
L, T S, L S och E W

BUN 2017/0001-23

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, M B

BUN 2017/0001-22

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, J A

BUN 2017/0001-21

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, K K

BUN 2017/0001-20

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, L A

BUN 2017/0001-19

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, T V M

BUN 2017/0001-18

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, S H

BUN 2017/0001-17

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Vidhögeskolan, V M

BUN 2017/0172-2

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Deromeskolan, L O

BUN 2017/0245-1

Anmälan om kränkande behandling av barn på
Knarråsens förskola, V H

BUN 2017/0043-8

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Furubergsskolan, M R

BUN 2017/0169-5

Ärendet avslutat 30/3-17 Anmälan om kränkande
behandling av elev på Lindbergs skola, A J

BUN 2017/0220-1

Ärendet avslutat 20/3-17 Anmälan om kränkande
behandling av barn på Brunnsbergs förskola I Ur och
Skur, A A

BUN 2017/0095-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Ankarskolan, C L

BUN 2017/0159-3

Anmälan om kränkande behandling av elev på
Håstensskolan, E F

BUN 2017/0169-10

Ärendet avslutat 27/3-17 Anmälan om kränkande
behandling av elev på Lindbergs skola, W K

BUN 2017/0169-9

Ärendet avslutat 27/3-17 Anmälan om kränkande
behandling av elev på Lindbergs skola, V N

BUN 2016/0158-13

Anmälan om kränkning – avslutad, Hagaskolan, J G
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__________________________________
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Delegation/Meddelanden
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-20, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Påskbergsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0017-5, Beslut om skolskjuts vid annan
särskild omständighet, Bockstensskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-29, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Bosgårdsskolan, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0009-30, Beslut om skolskjuts vid växelvis
boende, Bläshammar skola, Håkan Olsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0168-2, Yttrande till Skolinspektionen,
Utredning gällande elevs skolsituation vid Håstensskolan i Varbergs
kommun, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0820-2, Yttrande till Skolinspektionen,
Uppföljning gällande inkommet klagomål, Lindbergs skola, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0004-50, BUN 2017/0076-18, Val av
kommunal skola, Påskbergsskolan, Fredrik Donaldson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0004-40, BUN 2016/0410-178, Val av
kommunal skola, Bosgårdsskolan, Birgitta Therén
Delegeringsbeslut BUN 2017/0232-3, Beslut om avstängning av elev vid
Peder Skrivares skola, Micael Åkesson
Delegeringsbeslut BUN 2016/0454-11, Yttrande gällande överklagande av
bidragsbeslut till fristående förskola, Agneta Persson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0024-16, Anställning av obehörig personal,
Catrine Linde
Delegeringsbeslut BUN 2016/0820-16, Yttrande till Skolinspektionen
gällande uppföljning om skolsituation för elev vid Lindbergs skola, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0820-17, Uppföljning av Skolinspektionens
beslut om att lämna anmälan avseende Lindbergs skola, Joachim
Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2016/0371-29, Uppföljning av Skolinspektionens
beslut om elevens rätt till stöd och särskilt stöd vid Vidhöge skola, Joachim
Wadström
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Delegeringsbeslut BUN 2017/0140-3, Yttrande gällande anmälan om
elevens rätt till särskilt stöd vid Bockstensskolan, Joachim Wadström
Delegeringsbeslut BUN 2017/0050-5, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Åskloster förskola, Caroline Josander
Delegeringsbeslut BUN 2017/0050-4, Anvisning av plats för barn i behov
av särskilt stöd i sin utveckling, Stråvalla förskola, Emma Torstensson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0259-1, Beslut om mottagande i
gymnasiesärskolan, Maria Gustafsson
Delegeringsbeslut BUN 2017/0050-7, Skolpliktens förlängning, Rolfstorps
skola, Inger Svensson
Delegeringsbeslut, Läsårstider för barn och elever m.m., BUN 2017/0221-1,
Lars Karlsson (t.f. förvaltningschef 170228)
Protokoll Samverkan
170322 Samverkansprotokoll
170322 Gemensam samverkansprotokoll, BUN, SOC och KFN angående
Bäring
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden

BUN § 58

Sammanträdesprotokoll
2017-04-03

51

Dnr

Information angående budgetprocess
Ekonomidirektör och budgetchef informerar om kommande budgetprocess
och investeringsprocess.
Nämndsledamöter ställer frågor och diskuterar budgetprocessen.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Barn- och utbildningsnämnden
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Dnr

Månadsrapport februari
Beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1. godkänna månadsrapport februari.
_______________________________

Förslag till beslut på sammanträdet

Micael Åkesson (M) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar att
godkänna månadsrapport februari.

Beslutsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner det antaget.

Beslutsunderlag

Månadsrapport februari
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

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

Planering i samband med en-väg-in, kommungemensam
kundservice, som ska starta 1 februari 2018; detta kommer att
påverka övergripande kansli.
Planering
i
samband
med
eventuell
förändring
av
nämndsorganisation inför kommande mandatperiod.
Resursfördelningsmodell.
Förvaltningen kommer att svara på skrivelse från föräldraföreningen
Sibbarp angående återinförande av årskurs 6 i Sibbarp skola.

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

Övriga frågor
Bäring
Jeanette Qvist (S) ställer en fråga angående synpunkter mot beslut Bäring.
Förvaltningschef svarar.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Dnr

Information – Arbetsmiljöutbildning för
förtroendevalda
Kommunhälsan håller i arbetsmiljöutbildning för förtroendevalda.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
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Utdragsbestyrkande

Datum

